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inhoudsopgave

Zeventig jaar geleden kwam Nederland uit de Tweede Wereldoor-
log. Bij het inventariseren van de schade bleek een groot aantal 
kastelen en buitenplaatsen beschadigd, soms zelfs vernietigd. 
Daarnaast was een groot aantal van deze monumentale gebou-
wen als vijandig vermogen door de Staat genaast. Zowel het be-
heer van de geconfisqueerde bezittingen als het beleid rondom 
herstelbetalingen moest begeleid worden door een expertise-
centrum, omdat bij de overheid die specialistische kennis ont-
brak. Daartoe werd de Nederlandse Kastelenstichting opgericht. 
In november 2015 is dat dus ook zeventig jaar geleden. 
Vanaf 28 november start een jaar lang een jubileumprogramma, 
met onder meer studiedagen en symposia en een speciale uitga-
ve over woontorens om terug te kijken en vooruit te zien. 
Op 28 november openen we het jubileumjaar met een 
symposium over de relatie erfgoed en kennis in het Utrechtse 
Paushuize. Bij die gelegenheid wordt onze nieuwe uitgave over 
Woontorens in Nederland van Taco Hermans ten doop gehouden. 
Donateurs krijgen het boek thuisgestuurd.

In diezelfde naoorlogse periode ontwikkelde de kastelenkunde 
zich tot een professionele wetenschap, wat heeft geleid tot vele 
publicaties, tentoonstellingen en symposia, maar ook tot toepas-
singen bij restauraties, verbouwingen en opgravingen. 

In dit nummer besteden we aandacht aan die geschiedenis 
van NKS en kastelenkunde, maar gaan we ook in op nog steeds 
spelende ontwikkelingen. Hoe een kasteel of buitenplaats te 
verzekeren, welke bedreigingen en kansen bieden ruimtelijke 
ingrepen en wat doet herbestemming met kastelen? 
Onze columnisten laten hun licht schijnen op thema's in hun 
vakgebied: tuinen, bouwhistorie en buitenplaatsen.

Houd onze website in de gaten voor evenementen rondom het 
jubileum. Er wordt bij NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buiten-
plaats hard gewerkt aan het programma voor 2016. 
De Dag van het Kasteel zal volgend jaar uitgebreider worden 
vormgegeven dan de afgelopen tijd, dankzij een steunsubsidie. 
Daarmee kunnen we dit evenement niet alleen verbreden, maar 
ook regionale samenwerkingsverbanden organiseren waarmee 
de deelnemende instellingen het publiek een nog prettigere 
beleving kunnen bieden.

Voor deze winter wensen we u een prettige tijd toe. De decem-
bermaand is de tijd van de kerstfairs op de vele landgoederen, 
tentoonstellingen en evenementen rondom de donkere dagen. 
Steun onze kastelen en buitenplaatsen en beleef het verleden bij 
kaarslicht.
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Zeventig jaar NKS

> door Fred Vogelzang
Wetenschappelijk medewerker NKS

De oprichting van de Nederlandse Kastelenstichting was een uitvloeisel van de Tweede Wereldoorlog. Na de Duitse capitu-
latie waren vele goederen in beheer genomen door de Staat. Dit betroffen zowel bezittingen van niet-teruggekeerde Joodse 
families als eigendommen van ‘vijanden’ en landverraders. Vijanden waren onder meer Duitse onderdanen. In augustus 1945 
werd daartoe het Nederlands Beheersinstituut (NBI) opgericht. Dit instituut had meer dan 150.000 gevallen te bestuderen en 
af te wikkelen. Onder de geconfisqueerde bezittingen bevonden zich ook landhuizen, buitenplaatsen en kastelen, vaak van 
families met Duitse wortels.

> DETAIL VAN DE RONDE ZAAL VAN KASTEEL AMSTENRADE IN LIMBURG. HET KAS-
TEEL WERD TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG DOOR DE DUITSE BEZETTER 
ALS HOSPITAAL INGERICHT. ZIJ DREIGDEN DELEN VAN HET PRACHTIGE  
INTERIEUR TE SLOPEN OM HET GEBOUW AAN ZIJN NIEUWE FUNCTIE AAN TE 
PASSEN. GELUKKIG WIST DE MONUMENTENZORG ERGER TE VOORKOMEN. FOTO 
COLLECTIE NKS..                                 

> LEES VERDER OP PAGINA 4 3

BEHEER
Het NBI was niet toegerust om erfgoed te beheren. Daartoe was 
een instelling nodig, die het NBI van adviezen kon voorzien over 
hoe om te gaan met de overgenomen kastelen, buitenplaatsen 
en omliggende parken. Op 28 november 1945 werd daartoe de 
Nederlandse Kastelenstichting opgericht, met in de Raad van Be-
heer van de stichting illustere namen als D.C. Roëll, hoofddirec-
teur van het Rijksmuseum in Amsterdam, W.H. Bitter, rentmeester 
van landgoed Twickel, E. van Nispen tot Sevenaer, directeur van 
het Rijksbureau voor de Monumentenzorg en J. Six van Hillegom, 
voorzitter van Vereniging Hendrick de Keijser. Vele kunsthisto-
rici, kasteelbezitters en hoge ambtenaren maakten deze Raad 
compleet. In mei 1946 werd de kunsthistoricus Adolf Staring de 
eerste directeur van de NKS. Staring was de zoon van een militair: 
in deze jaren werden zowel in binnen- als buitenland kastelen 
vooral door gewezen militairen bestudeerd. Hoewel Staring zich 
vooral op de schilderkunst richtte, was hij actief betrokken bij 

diverse monumentenorganisaties. Zelf bewoonde hij het buiten 
De Wildenborch bij Vorden. 
Een aantal kastelen en landgoederen kwam direct onder beheer 
van de NKS, zoals Vaalsbroek in Vaals. Van andere objecten 
werd zij medebeheerder. De NKS zette zich in om dit erfgoed te 
behouden en eventuele oorlogsschade te herstellen. Vanuit zijn 
taakstelling was het NBI er vooral op gericht om de dossiers van 
de geconfisqueerde bezittingen snel af te handelen en daaruit 
financiën te verkrijgen, die konden worden ingezet voor de 
algemene wederopbouw. Daartoe werd een bepaald percentage 
van de jaarlijkse omzet van de landgoederen ingenomen. Dit had 
soms kwalijke gevolgen voor die bezittingen, die vooral beston-



4

den uit onroerend goed. Ten einde dat percentage op te brengen 
en door afwezigheid van contant geld, moesten delen worden 
verkocht. Van een aantal kastelen kon de eigenaar bewijzen zich 
niet als staatsvijand te hebben gedragen. Dat betekende restitu-
tie, maar soms pas na jaren en nadat delen van het bezit al waren 
verkocht. 
Als directeur van de stichting legde Staring vele bezoeken af 
aan Nederlandse kastelen en sprak daarbij uitgebreid met de 
eigenaren en beheerders. Zo kreeg hij een indringend beeld van 
de situatie van dit gebouwde erfgoed. Naast de lage herstelbeta-
lingen en de confiscaties bleek ook het belastingregime voor vele 
eigenaren een grote hindernis. Door oorlogshandelingen vaak 
achtergebleven met een beschadigd en aangetast bezit, bleek 
het particulier beheren van zulke grote gebouwen een bijna niet 
te dragen financiële last. Temeer ook omdat ten opzichte van 
vóór de Tweede Wereldoorlog arbeid vele malen duurder was 
geworden. Daarom was een economisch fundament belangrijk. 
Zo zette de NKS zich in voor het behoud van de Slangenburg en 
het omliggend landgoed als één (economisch) geheel, om uit 
de opbrengsten van het land, kasteel, tuinen en bijgebouwen te 
kunnen behouden. De Staat besliste echter anders en verkocht 
delen van het landgoed. Daarmee verzwakte de 
economische drager voor het kasteel ingrijpend. 
Soms was het de eigenaar die niet in staat of 
bereid bleek om zijn beschadigde huis te 
herstellen, zoals bij kasteel Enghuizen 
te Hummelo. Het bestuur van de 
NKS realiseerde zich steeds 
meer, dat niet alles 
behouden kon 
worden. 

Sommige kastelen werden gekocht door religieuze instellingen 
of bedrijven en konden zo een nieuwe bestemming tegemoet 
zien, al had de herinrichting soms ingrijpende gevolgen voor het 
historische bouwwerk.

ExPERTISECENTRUM
Het is duidelijk dat de oprichting van de NKS voortkwam uit een 
behoefte aan deskundige begeleiding van hoe om te gaan met 
de kastelen en buitenplaatsen die het NBI na 1945 in handen had 
gekregen. 

> JAAP RENAUD AAN HET WERK. FOTO COLLECTIE NKS. > DOORWERTH 1946. HET GEBOUW HEEFT ERG GELEDEN ONDER DE 
OORLOGSHANDELINGEN. FOTO PHONS SCHELLAERT.

> HET HUIS ENGHUIZEN BIJ HUMMELO, EEN ACHTTIENDE-EEUWS LANDHUIS 
OP DE PLEK VAN EEN VEEL OUDER KASTEEL, WERD IN 1945 GEBOMBAR-
DEERD. DE DIKKE MUREN VOORKWAMEN DAT HET GEBOUW MET DE 
GROND GELIJK WERD GEMAAKT. DE CANADESE TROEPEN DIE DAARNA BIJ 
ENGHUIZEN WERDEN GELEGERD, VEROORZAAKTEN DOOR ONVOORZICH-
TIGHEID ENORME BRANDSCHADE. GELD VOOR EEN RESTAURATIE WAS ER 
NIET. ENGHUIZEN IS DAARMEE EEN VAN DE GEBOUWEN DIE UITEINDELIJK 
VANWEGE DE OORLOG WERDEN GESLOOPT. HET LANDGOED MET BIJGE-
BOUWEN IS WEL BEWAARD GEBLEVEN. FOTO COLLECTIE NKS.
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Het bestuur bestond daarom voor een deel uit mensen met een 
wetenschappelijke, meestal kunsthistorische, achtergrond, voor 
een deel uit eigenaren en bewoners van buitenplaatsen die als 
ervaringsdeskundigen omschreven konden worden. Kastelen-
kunde als aparte wetenschappelijke discipline bestond in deze 
periode niet. 
Dat is niet zo verwonderlijk want zelfs geschiedenis en kunstge-
schiedenis waren pas vanaf het begin van de twintigste eeuw 
eigen vakgebieden geworden aan de Nederlandse universiteiten. 
Op kastelengebied waren het vooral autodidacten die pioniers-
werk hadden verricht. Sommige van hen droegen belangrijke 
kennis bij, maar lange tijd was het kasteel het terrein van de 
geboeide hobbyist of de bevlogen literair (Te Winkel, Van Lennep, 
Hofdijk, Loosjes), wat het aanzien van het vak niet altijd ten 
goede kwam.
Een van de oudste min of meer wetenschappelijke studies naar 
Nederlandse kastelen was van Jacobus Koning, lid van het Ko-
ninklijk Nederlands Instituut van Wetenschappen, die in 1827 een 
boekje uitgaf over de geschiedenis van Slot Muiden. Aanleiding 
was het voornemen dit kasteel, in navolging van wat gebeurd 
was met Het Valkhof en Sassenheim, te slopen. Het is vooral een 
bewoningsgeschiedenis, maar wel op basis van oude bronnen. 
Dertig jaar later waren het W.J. Hofdijk en J. van Lennep, die een 
serie boeken over merkwaardige kastelen in Nederland uitga-
ven. Ook zij concentreerden zich vooral op de bewoners, hoewel 
Hofdijk, een van de oprichters van het Historisch Genootschap, 
verschillende kastelen en ruïnes bezocht en zich door lokale 
bewoners liet rondleiden. Burgemeester en autodidact 
F.N.M. van Eyck van Zuylichem, was een van de eersten die in 
Nederland onderzoek deed naar middeleeuwse kastelen en 
kerken. Hij ging in het midden van de negentiende eeuw verder 
dan anekdotes over bewoners en beschreef en analyseerde ook 
de bouwresten en probeerde de gebouwen nader te dateren. In 
1912 verscheen een meerdelige serie over Nederlandse 
kastelen en buitenplaatsen van E.W. Moes, de directeur van het 
Rijksprentenkabinet en K. Sluyterman, hoogleraar aan de TU 
Delft. Deze boeken kenden behalve object- en bewonersbe-
schrijvingen een groot aantal afbeeldingen van in- en exterieur. 
Ook de omgeving kreeg aandacht. Nog meer was dat het geval 
bij de uitgave van de letterkundige mr. A. Loosjes, Kasteelen 
Buitenplaatsen Tuinen en Parken van Nederland uit 1922. Al zijn 
de beschrijvingen nogal summier, het grote aantal afbeeldingen 
geeft een beeld van de vele aspecten van deze monumenten, die 
meer inhouden dan alleen het hoofdhuis.
Het eerste echte wetenschappelijke werk op dit terrein was 

het proefschrift van de kunsthistoricus R. van Luttervelt, die 
nog tijdens de Tweede Wereldoorlog was gepromoveerd op de 
buitenplaatsen langs de Vecht. Een andere invalshoek had de 
autodidact Jaap Renaud gekozen. Hij had zich als privéleerling 
onder begeleiding van hoogleraar middeleeuwen N.B. Tenhaeff 
het vak eigen gemaakt en was vooral vanuit de archeologie en 
de bouwhistorie geïnteresseerd geraakt in kastelen. Al voor 1940 
voerde hij diverse opgravingen uit als ambtenaar bij de Rijks-
dienst voor Monumentenzorg. 

OP DE BRES
De samenwerking tussen NKS en NBI leidde, zo is al in het jaarver-
slag van 1948 te lezen, tot frustraties. Dat kwam omdat beide or-
ganisaties andere doelen hadden: het NKS-bestuur gaf weliswaar 
aan prettig samen te werken met het NBI, maar van de opdracht 
om het waardevolle cultureel erfgoed te behouden voor de 
toekomst, kwam door de economische omstandigheden steeds 
minder terecht. Niet alleen konden de eigenaren de benodigde 
kapitalen daarvoor niet opbrengen, ook de regering kwam geld 
te kort en oefende druk op het beheersinstituut uit om niet te 
veel geld uit te geven aan de geconfisqueerde bezittingen. Ook 
klaagde de NKS over haar eigen geringe slagkracht door de veel 
te lage subsidie. De hoge belastingen bij erfenissen dwongen 
vele particulieren om hun bezit te verkopen en ook hierin kon de 
NKS de regering niet beïnvloeden.
De NKS sloeg daarom een nieuwe weg in. Via pr-acties werd ge-
tracht zelf donateurs te werven om zo meer draagvlak te creëren. 
In plaats van het ondersteunen van eigenaren bij het beheer, 
werd de koers meer in de richting van de bewustmaking van het 
brede publiek verlegd. Daartoe zocht de stichting onder meer 
samenwerking met de ANWB. In 1951 werd de politiek bewerkt, 
door een Victor de Stuers-achtig pamflet over de noodlijdende 
toestand van de Nederlandse kastelen. Dit was gebaseerd op on-
derzoeksrapporten en een enquête en beschreef de belabberde 
toestand waarin de Nederlandse kastelen en buitenplaatsen als 
gevolg van het oorlogsgeweld verkeerden. Drijvende kracht ach-
ter dit pamflet was de gedreven verzamelaar en auteur van vele 
kastelenboeken A.I.J.M. Schellaert. Deze bouwkundige, die bij 
een oliemaatschappij werkte, zou vanaf 1966 de directeur van de 
NKS worden. Onder kastelen verstond men toen nog alle histori-
sche grote huizen op het platteland, dus ook buitenhuizen met 
hun tuinen. De publicatie maakte in de media enige furore, maar 
de slecht gevulde kas van de NKS belemmerde grote vervolgac-
ties. Er werd op radio en in het polygoonjournaal weliswaar meer 
aandacht gegenereerd voor kastelen en ook werden de nieuw 

> DOORWERTH WEER IN VOLLE GLORIE. LANG NIET ALLE KASTELEN KON-
DEN WORDEN GERESTAUREERD. FOTO A. SPEELMAN.

> KLM AEROCARTO 27743 GROENEVECHT BREUKELEN 1951 ANSICHT.  
BUITENPLAATSEN BEHOREN VANAF HET BEGIN TOT HET WERKTERREIN 
VAN DE NKS.
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geworven donateurs middels excursies geconfronteerd met de 
belabberde situatie daarvan, maar van een grote omslag bij het 
publiek was geen sprake. Wel werd de politiek gelobbyd om in de 
nieuw op te stellen Monumentenwet rekening te houden met de 
situatie waarin de kastelen verkeerden. 
Ook de jeugd werd niet vergeten: zo werd in deze tijd een wed-
strijd voor jongeren uitgeschreven en werden de banden met 
de Nederlandse Jeugdbond voor de Geschiedenis aangehaald. 
Vanaf eind jaren zestig kwamen er steeds meer zusterorganisa-
ties op, zoals de Stichting Limburgse Kastelen, de Overijsselse 
Kastelenstichting en de Stichting Utrechtse Kastelen. De Gelderse 
kastelenstichting bestond al veel langer: met haar oprichting in 
1939 was zij zelfs ouder dan de NKS. In 1977 volgde de Groninger 
Borgenstichting en een jaar later de Vrienden van de Brabant-
se kastelen. Regelmatig speelde de NKS een actieve rol bij de 
oprichting van deze verenigingen. In 1980 werd de Brabantse 
Kastelenstichting opgericht. In dat jaar veranderde de Stichting 
Castellum Nostrum haar naam in Stichting Behoud Particuliere 
Historische Buitenplaatsen (PHB), wat de lading van haar werk-
zaamheden beter dekte, namelijk zich inzetten voor het behoud 
van tuinen en parken van buitenplaatsen. Dit sloot aan bij een 
groeiende belangstelling voor het behoud van buitenplaatsen bij 
de overheid. De oprichting van de Stichting PHB betekende dat 
de NKS zich meer op kastelen ging concentreren, een tendens die 
ook door andere ontwikkelingen werd versterkt.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Voor de donateurs werden regelmatig lezingen georganiseerd 
waarin op wetenschappelijke wijze kastelen en buitenplaat-
sen werden besproken. In 1957 was een van de sprekers J.G.N. 
Renaud, inmiddels conservator bij de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek. Renaud had vele kasteelplaatsen 
opgegraven en ruïnes onderzocht. Het jaar daarop hield een 
andere grootheid een voordracht voor de NKS: de kunsthistoricus 
R. van Lutterveld. Een nog steviger fundament onder de we-
tenschappelijke kant van de NKS werd gelegd in 1962, toen het 
bestuur poogde om een leerstoel middeleeuwse archeologie met 
nadruk op het kasteel in het leven te roepen. In 1965 werd dit 
streven beloond. Renaud, die in 1963 in Caen een eredoctoraat 
had ontvangen, werd de eerste bijzondere lector aan de Universi-
teit van Utrecht. In 1980 werd dat omgezet in een buitengewoon 
hoogleraarschap. Vier jaar later ging hij met emeritaat. Pas in 
november 1987 werd zijn opvolger benoemd, H.L. Janssen, stads-
archeoloog van Den Bosch.
Jaap Renaud verzamelde een groep jonge onderzoekers om 

zich heen, vooral afkomstig van de Technische Universiteit Delft. 
Daar voelde hij zich ook het meeste thuis. De bouwhistorie als 
wetenschappelijke discipline is voor een groot deel gebaseerd 
op het pionierswerk van Renaud. Hoewel hij altijd een multidisci-
plinaire benadering van de kastelenkunde voorstond, is duidelijk 
dat zijn grote belangstelling voor bouwhistorie en archeologie de 
Nederlandse kastelenkunde sterk in die richting heeft geduwd. 
Zijn aandacht ging vooral uit naar het middeleeuwse kasteel. De 
wetenschappelijke focus van het werk van de kastelenkenners 
en de NKS schoof weg van de buitenplaatsen. Onder invloed van 
Renaud werden banden aangeknoopt met internationale zuster-
organisaties en hij was een van de drijvende krachten achter de 
oprichting van het Colloque Chateau Gaillard, een internationaal 
tweejaarlijks congres waaraan de NKS nog steeds deelneemt.
De samenwerking met de Stichting Kastelendocumentatie, in 
1962 door Schellaert en zijn echtgenote opgericht, die een grote 
bibliotheek beheerde op het gebied van kastelen, werd hechter. 
De NKS zelf bezat slechts een kleine hoeveelheid documentatie. 
Het jaarverslag ging steeds meer wetenschappelijke bijdragen 
bevatten, terwijl het ‘verenigingsnieuws’ naar de achtergrond 
verdween. Een ruïnecommissie was actief bij opgravingen van 
kasteelruïnes. In 1976 werd samen met het ministerie van Cultuur 
een fonds voor wetenschappelijk onderzoek naar kastelen 
opgericht. De NKS was vaak betrokken bij uitgaven van derden 
over kastelen. In 1951 bijvoorbeeld verscheen een boekwerk van 
de romanschrijfster Hella S. Haasse over Het Versterkte Huis, dat 
vooral een sfeerimpressie bood. De titel benadrukte de militaire 
functie van kastelen, aansluitend bij de militaire achtergrond van 
veel kasteelonderzoekers in deze periode. Toch raakten buiten-
plaatsen niet geheel uit beeld. Het bouwkundig geïnspireerde 
Nederlandse kastelen en landhuizen dat in 1960 verscheen van de 
hand van F.W. van Gulick, kreeg een inleiding van de toenmalige 
voorzitter van de NKS, H.L. s’ Jacob. Dat boek kende behalve oude 
en moderne afbeeldingen, ook doorsneden en plattegronden 
van de behandelde monumenten. Om de wetenschappelijke 
publicaties beter toegankelijk te maken, werd vanaf 1982 de 
reeks Castellogica in het leven geroepen. In dit losbladig systeem 
konden abonnees regelmatig artikelen over Nederlandse kaste-
len verzamelen. Uiteindelijk zouden er van deze reeks drie dikke 
mappen worden uitgegeven, met daarin een schat aan nooit 
elders gepubliceerde informatie. In 1999 ging deze reeks over in 
gebonden publicaties, waarvan er tot heden twee zijn versche-
nen. In de tussentijd was vanuit een particulier initiatief in 1992 
ook de Stichting Kastelenlexicon Nederland opgericht, die later 
integraal onderdeel zou gaan uitmaken van de NKS.

> ExCURSIE VOOR DE DONATEURS VAN DE NKS NAAR LOENERSLOOT.  
ExCURSIES ZIJN EEN LANGE TRADITIE VAN DE STICHTING.  
FOTO COLLECTIE NKS.

> MIDDELEEUWS FESTIJN TIJDENS DE JAARLIJKSE DAG VAN HET KASTEEL OP 
KASTEEL DE KELDER TE DOETICHEM. FOTO KASTEEL DE KELDER.
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het leven was geroepen en in 1980 na meer dan vijftig uitgaven 
was afgerond, opgevolgd door een modern en fris vormgegeven 
‘Kleine Reeks’. Aan de nadruk op kastelen kwam een einde. Niet 
alleen werden in de kleine reeks ook buitenplaatsen opgenomen, 
het eigen tijdschrift Kasteelkatern, dat vanaf 2000 verscheen be-
steedde ook ruim aandacht aan buitenplaatsen. In feite was het 
Kasteelkatern een voortzetting van de Jaarboekjes van de NKS, 
die tussen 1946 en 1974 werden uitgegeven en die in de loop der 
jaren, naast een financiële en administratieve verantwoording 
van het afgelopen boekjaar, ook steeds meer inhoudelijke arti-
kelen gingen bevatten. Het onderzoek naar buitenplaatsen werd 
binnen de universitaire wereld geborgd door de instelling vanuit 
de Stichting Van der Wyck van een leerstoel buitenplaatsen in 
Groningen. De samenwerking met de eerste hoogleraar, prof. dr. 
Yme Kuiper is uitstekend.

KENNISCENTRUM
De verslechterde economische situatie na 2008 raakte de hele 
culturele sector. Ook de NKS ontkwam niet aan een herbezinning. 
Het takenpakket van de stichting was zeer breed geworden: 
van het organiseren van grote publieksmanifestaties, het (doen) 
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het begeleiden van 
een groeiend aantal stagiaires tot het voeren van rechtszaken 
rond bedreigingen voor kastelen en buitenplaatsen. De energie 
moest meer geconcentreerd worden. De vele contacten van de 
NKS in het veld gaven aan, dat vooral het bieden van kennis een 
belangrijke taak van de NKS was. Er is geen andere instelling in 
Nederland die al zo lang het verschijnsel kasteel en buitenplaats 
wetenschappelijk bestudeert en deze informatie beschikbaar 
en geschikt maakt voor andere onderzoekers, beleidsmedewer-
kers, beheerders en eigenaren en het brede publiek. Daarom is 
onlangs onze naam gewijzigd in NKS Kenniscentrum Kasteel en 
buitenplaats. Om de informatie beter toegankelijk te maken is de 
website ingrijpend vernieuwd en bieden we daarop steeds meer 
informatie. Ook het tijdschrift is veranderd, evenals onze andere 
uitgaven. Zo hoopt de NKS, onder de in 2015 aangetreden direc-
teur mw. H. van Limburg Stirum, haar al decennialange noodza-
kelijke maatschappelijke rol te kunnen blijven spelen. n

EDUCATIE EN DOCUMENTATIE
In 1978 werd K. Bos uit Overloon de nieuwe directeur. Dat was 
maar voor enkele jaren. Het secretariaat van de stichting werd 
een tijdlang vanuit zijn woonhuis gevoerd, maar in 1981 verkreeg 
de NKS een eigen kantoor in het koetshuis van huis Doorn.  
Bos werd secretaris-penningmeester van de stichting en kreeg 
de ondersteuning van een administrateur. Die rolwijziging had 
te maken met nieuwe wetgeving voor stichtingen. In 1987 werd 
J.M.M. Wielinga als directeur van de Stichting Kastelendocumen-
tatie benoemd. Een van haar eerste klussen was het op orde 
brengen van de collectie van de Stichting, vanwege het overlij-
den dat jaar van de heer Schellaert. In 1994 boden de financiën 
de stichting niet langer de mogelijkheid een directeur aan te 
stellen. Mevrouw Wielinga trad daarom direct aanvolgend als 
wetenschappelijk medewerker in dienst van de NKS. In 1996 ver-
huisde de SKD naar de NKS en werd onderdeel van de Stichting 
Kastelenlexicion Nederland, een online databank die een groei-
ende hoeveelheid informatie over Nederlandse kastelen bevat.
In 1990 kreeg de NKS sinds lange tijd weer een directeur: de oud 
marineofficier de heer H. Mijsberg, die al jaren als secretaris van 
 het bestuur fungeerde. Vijf jaar later bestond de NKS 50 jaar.  
Het geplande jubileumboek 1000 jaar kastelen verscheen in 1996 
en werd direct het standaardwerk op het gebied van kastelen.
De stichting verbreedde haar taken naar educatieve projecten  
en acties voor het behoud van bedreigde kastelen.  
Dat laatste vaak in samenwerking met zusterorganisaties. In 1997 
ging Mijsberg met pensioen. Dat was aanleiding om de organi-
satie tegen het licht te houden. Te weinig personeel maakte het 
onmogelijk om alle gestelde taken goed te vervullen. 
Mw. Wielinga trad aan als directeur. Haar ervaring in het onder-
wijs leidde er onder meer toe, dat een aantal lespakketten werd 
ontwikkeld, de relatie met het onderwijs werd geïntensiveerd en 
dat grote publieksevenementen werden geëntameerd. In 2005 
vond de landelijke manifestatie ‘Jaar van het Kasteel’ plaats, waar-
in de NKS de hoofdrol vervulde. Sindsdien wordt ieder jaar de 
‘Dag van het Kasteel’ georganiseerd, waaraan tientallen kastelen 
en buitenplaatsen meewerken.
Onder Wielinga werd de inmiddels beroemd geworden maar 
wat gedateerd geraakte reeks kleine monografieën over Neder-
landse kastelen, die door Phons Schellaert en Jaap Renaud in 

>SLOTZICHT VREELAND. DE BUITENS LANGS DE VECHT WERDEN AL VROEG  
WETENSCHAPPELIJK BESTUDEERD. FOTO COLLECTIE NKS.
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Dat neemt niet weg dat zowel oude als nieuwe elite al voor 1900 
helemaal in de ban was geraakt van anglomanie. Ian Buruma 
schreef daar eertijds een prachtig boek over. Wie foto’s van jacht-
gezelschappen uit die tijd zorgvuldig bekijkt - waarop we ook heel 
regelmatig vrouwen uit hogere kringen tegenkomen - ziet dat 
hun jachtkleding van Britse snit is. Dit fenomeen zien we overal 
in Europa. In de bibliotheek van Middachten zijn vroege Engelse 
boeken te vinden waarin de jacht als sport wordt belicht. Allerlei 
typen van jacht, met daarbij veel aandacht voor paarden, honden 
en geweren, komen uitvoerig aan de orde. Na 1900 zien we, mede 
door de invloed van de primus inter pares onder de Nederlandse 
jagers, Prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin (1876-1934), de 
Duitse jachtmodes eveneens populair worden in ons land. Toch 

lijkt de jacht minder opvallend aanwezig te zijn in de plattelands-
cultuur in het moderne Nederland dan in Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk (Schotland!) of in landen in Midden- en Oost-Europa. 
Maar is dat niet grotendeels schijn? Is de jacht in Nederland mis-
schien wat meer achter de maatschappelijke coulissen verdwenen 
in de loop van de twintigste eeuw en dan met name na de Tweede 
Wereldoorlog? En mocht dat zo zijn, waarom eigenlijk? In het 
onlangs met de Ithaca-prijs bekroonde boek Heren op het land. 

landgoederen en jacht 
toen en thans
>  Yme Kuiper RU Groningen
Faculteit Letteren, Kunstgeschiedenis/Kenniscentrum Landschap

Onlangs vond op Middachten in De Steeg een symposium plaats over landgoederen en jachtcultuur. Doel ervan was de aanwe-
zigen kennis te laten maken met de geschiedenis, inclusief de meer recente, van de jacht in Nederland. Niet alleen de periode 
van de Republiek maar ook de bewogen Bataafs-Franse tijd en de decennia rond 1900 kwamen ruim aan bod. Een opmerkelijk 
verschijnsel, zo bleek bij een lezing over de jacht op het toenmalig landgoed Twickel, was dat de jachtgezelschappen van de 
oude kastelen en landgoederen - zeg Twickel, Amerongen, Weldam en Middachten - zich rond 1900 niet mengden met nieuwe 
rijken, zoals de Twentse textielondernemers. Die laatsten hadden zich vanaf het midden van de negentiende eeuw in no time 
ontwikkeld tot gepassioneerde jagers. Maar jagen met heuse baronnen deden deze ‘textielbaronnen’ (een benaming die ze in de 
vorige eeuw kregen vanuit socialistische kringen en die ze met afgrijzen aanhoorden) niet. Hooguit pachtten ze jachtterreinen 
van de ‘oude elite’. 

> DODSON'S HUNTING INCIDENTS: GET AWAY FORRARD! INGEKLEURDE PRENT 
UIT 1878, BRITISH MUSEUM. DE ENGELSE JACHT WAS HET VOORBEELD VOOR DE 

CONTINENTALE JAGERS.
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Buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten schrijft Jaap Scholten 
- afkomstig uit de clan - in zijn inleiding bij dit fraaie boek dat zijn 
grootvader in de jaren rond 1950 een jachtterrein kocht op een 
Schots eiland en dat hij en zijn echtgenote vervolgens midden in 
hun Twentse jachtveld een bungalow lieten bouwen. Einde jacht? 
Nee hoor, de Twentse textielfamilies gingen rustig door met hun 
grote jachtdiners en uitgebreide jachtlunches. ‘Het jachtseizoen 
was de drukste tijd van het jaar.’ Hoe interessant dat wat ooit een 
adellijk voorrecht bij uitstek was, zo innig omhelsd en gekoesterd 
te zien worden door een zich quasi-landadellijk gedragende groep 
ondernemers.
Bij een bezoek dat ik kort geleden aan het Duitse stadje Celle 
bracht (ongeschonden gebleven in de Tweede Wereldoorlog, met 
nu nog vele vakwerkhuizen), kon ik in het residentieslot aldaar in 
een tijdmachine stappen. Zo bleek binnen nog een fraai barok-
theater aanwezig te zijn. Ooit werd in de achttiende eeuw een 
jonge Deense koningin naar dit slot verbannen, omdat ze het had 
aangelegd met haar door de Verlichting geïnspireerde lijfarts (zie 
de roman van Per Olov Enquist daarover). De grote man van het 
residentieslot was aan het einde van de zeventiende eeuw een 
zekere Georg Wilhelm (1624-1705), hertog van Brunswijk-Lüne-
burg. De man jaagde het hele jaar door. In het voorjaar was dat op 
allerlei vogels; in juni was er de hazenjacht; in juli en augustus de 
veldhoenjacht; van september tot november ging het om de jacht 
op groot wild - dat was het hoogtepunt in de jachtkalender. Dan 
verbleef Georg Wilhelm het liefst met zijn vrienden op het jachtslot 
Göhrde. Ten slotte, van december tot februari, werd er op Schwar-
zwild gejaagd. Zijn Franse echtgenote uit een Hugenotenfamilie 
- en aanvankelijk zijn maîtresse - Eleonora d’Olbreuse, deelde zijn 
passie voor de jacht. Zo had ze de parforce jacht meegebracht uit 
haar geboorteland. Deze groot-jager vaardigde vele wetten uit om 
de stroperij in zijn gebieden aan banden te leggen. Wee de stroper 
die in de kraag werd gevat: zijn straf was bepaald niet mals. In Cel-
le zelf had de hertog zowel een apart Frans jachthof als een Duits 

jachthof. Bij de grote verbouwing van het slot te Celle vanaf 1669 
kwam er nog een Falkoneri-Kammer bij. De valkenjacht gold als 
zeer exclusief en voorbehouden aan vorsten. Voor zijn jachtplezier 
had de hertog vele personen met soms ook hoge jachtambten 
in dienst. Sommigen daarvan waren eerder bij andere vorsten in 
dienst geweest. Zo gingen jachtmodes Europa door en vorsten 
wisselden levend wild als geschenk uit, zwarte reeën bijvoor-
beeld. En wie kwam op de Lüneburger Heide regelmatig logeren? 
Stadhouder-Koning Willem III, ook een groot-jager. Al in 1680 dook 
deze Oranje-stadhouder hier op. In 1696 logeerde Georg Wilhelm 
maar liefst de hele septembermaand van het jachtseizoen op Het 
Loo. Zoals een Engelse bezoeker eens opmerkte over Het Loo (en 
de Veluwe) van Willem III: ‘It is an excellent Country for Hunting, 
and abounds with Staggs, some Roebucks, the Wild Boar, Foxes, 
Hares, and some Wolfs. It is no less excellent for Fowling, and has 
good store of Woodcocks, Partridges, Phesants, etc. In a Wood near 
Loo is a Herniary for Hawking.’ Zal Georg Wilhelm deugd hebben 
gedaan. Twee jaar later was Willem II weer voor een tegenbezoek 
in het vorstendom Lüneburg. Midden oktober spraken de beide 
heren over de grote politiek op het slot in Celle. Vermoedelijk zal 
de Engelse troonopvolging ook gespreksthema zijn geweest. Wil-
lem III had geen kinderen en de hertog maar één dochter. Zij zou 
de echtgenote worden van de eerste Hannoverse vorst die later de 
Britse troon besteeg. Ziehier: de Jacht en de Grote Politiek. 
Nog altijd is de Lüneburger Heide een populair jachtgebied. Hoe 
zit dat precies met de landgoederen in Nederland? Al is de jacht in 
ons land nu helemaal een zaak van populatiebeheer en schadebe-
strijding geworden en vinden velen alleen al het woord ‘jachtple-
zier’ afkeurenswaardig, toch zullen bij de grotere landgoederen en, 
niet te vergeten, in vergelijkbare natuurgebieden, de ‘mannen in 
het groen’ bezig zijn met de jacht, pardon, met de realisering van 
het afschotplan. Het is een wereld die nieuwsgierig maakt en wat 
meer daglicht verdient. n

> LANDSCHAP WAARIN EEN JACHTGEZELSCHAP ZICH VOORBEREIDT OP, OF 
RUST TIJDENS DE VALKENJACHT. DRIE PAREN EN EEN KNECHT MET JACHT-
HONDEN. ENKELE FIGUREN TE PAARD, ANDEREN STAAN OF ZITTEN.  
SCHILDERIJ: KAREL VAN FALENS 1700 - 1733. RIJKSMUSEUM NR. SK-A-2679.
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RISICOMANAGEMENT
Donatus verzekert veel kerken en monumenten, waaronder kas-
telen en buitenplaatsen een speciale plaats innemen. Het verze-
keren van monumenten vergt sowieso bijzondere expertise, maar 
voor het verzekeren van kastelen geldt dat in nog hogere mate. 
Eigenlijk moeten we het in eerste instantie niet hebben over ver-
zekeren, maar over risico’s. Want verzekeren heeft alles te maken 
met risico’s. Welke risico’s loop ik als beheerder of bezitter van een 
kasteel? Kan ik die risico’s vermijden? Zo ja, hoe dan? En als ver-
mijden niet volledig te realiseren is, hoe kan ik dan toch de risico’s 
die ik loop zoveel mogelijk beperken? In feite gaat het hierbij dus 
om risicomanagement. Als dit proces van onderzoeken en inven-
tariseren van wat er allemaal zou kunnen gebeuren ten einde is, 
blijven er nog risico’s over. Sommige dingen zijn nu eenmaal niet 
te vermijden. Of ze zijn wel te vermijden of te beperken, maar de 
kans dat het ook werkelijk gebeurt is bijzonder klein. Is het dan 
wel verstandig om kosten te maken voor iets wat misschien nooit 
zal voorvallen? En wat als die kosten ook nog eens behoorlijk op-
lopen? In dat geval kan een verzekering een goede oplossing zijn.  

VERZEKEREN VOORKOMT GEEN SCHADE
Maar een verzekering voorkomt natuurlijk nooit schade. Dat is 
misschien een open deur, maar toch is het belangrijk om je dit 
te realiseren tijdens het proces van risicomanagement. Want of 
er nu wel of geen verzekering is gesloten, de kans dat een dief 
inbreekt of dat de bliksem inslaat, hangt niet af van het feit dat 
je een verzekering hebt gesloten. Een verzekering compenseert 
een (deels) niet-financiële schade met een financiële uitkering. 
Daarom is preventie heel erg belangrijk. Uiteraard voor verzeke-
raars omdat ze dan geen uitkering hoeven te doen, maar vooral 
ook voor de monumenteneigenaren zelf. Want door preventieve 
maatregelen te nemen, werkt men aan het behoud van het cultu-
reel erfgoed. Indirect heeft preventie ook invloed op de premie. 
Neem bijvoorbeeld autoverzekeringen: sinds de invoering van de 
gordels, de airbags, antiblokkeer- (ABS) en tractiesystemen (TCS) 
is de schadelast - vooral letselschade - afgenomen en als gevolg 
daarvan zijn de autopremies gedaald (als je corrigeert voor index 
en type auto). Kortom: preventie is goed voor alle partijen.

een kasteel verzekeren?
daar komt meer bij kijken dan je denkt
> Simon Kadijk, directeur Donatus
Dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland

Is een kasteel verzekeren net zoiets als het verzekeren van een huis, kantoor of kerk? Als iemand daar iets over kan vertellen is 
het wel Simon Kadijk, directeur van kerken- en monumentenverzekeraar Donatus uit Rosmalen. In dit artikel gaat hij in op de 
belangrijkste aspecten die een rol spelen bij het verzekeren van een kasteel of buitenplaats. 

> SLOT LOEVESTEIN OMGEVEN DOOR 
GRACHTEN EN RIVIEREN. FOTO AUTEUR.
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HERBOUWWAARDE
Cruciaal voor een goede verzekering is de basis of het fundament 
van de verzekering. Net als bij een gebouw zie je het fundament 
niet, maar het is wel bepalend. Herbouwwaarde is wat het woord 
zelf al zegt: de waarde om te herbouwen. Dat zijn alle kosten 
om het pand in dezelfde omvang met dezelfde indeling en met 
dezelfde bouwmaterialen op dezelfde plaats terug te bouwen. 
Het woord ‘dezelfde’ is essentieel. Bij een opstalverzekering is de 
herbouwwaarde het fundament van de verzekering. De meeste 
monumenten in Nederland zijn onderverzekerd (de verzekerde 
waarde is lager dan de herbouwwaarde) en een groot deel daar-
van is zelfs zwaar onderverzekerd. Bij een kleinere schade zal een 
verzekeraar daar niet direct naar kijken. Dat kost meer dan het 
oplevert. Maar bij grotere schades doet men dat wel. Onderver-
zekering wordt ook wel de evenredigheidsbepaling genoemd. De 
schade wordt naar evenredigheid van het verzekerde bedrag ver-
goed. De uitkering wordt vastgesteld door de volgende formule: 

Verzekerde som
                                                                   x Schade = Uitkering
Werkelijke herbouwwaarde 

Voorbeeld: een buitenplaats is verzekerd voor 4 miljoen euro. 
De herbouwwaarde blijkt 5 miljoen te zijn. Er is een schade van 
1 miljoen. Men ontvangt dan 4 miljoen gedeeld door 5 miljoen 
vermenigvuldigd met 1 miljoen is € 800.000,-. 

OORZAKEN ONDERVERZEKERING
Er zijn diverse oorzaken van onderverzekering aan te wijzen. We 
bespreken er een vijftal, te weten: onderhoud, bereikbaarheid, 
authentieke bouwmaterialen, wetten en regels, index.

ONDERHOUD 
Als de taxateur of bouwkundige die de waarde heeft bepaald, 
daarbij rekening heeft gehouden met de staat van onderhoud, 
dan is dat is onjuist. Of het pand voorheen goed of minder goed 
onderhouden was, maakt bij een schade niet uit. Om de schade 
te herstellen heeft een aannemer immers evenveel materiaal en 
manuren nodig. 

BEREIKBAARHEID
Alleen een herbouwwaarde berekenen op basis van kubieke me-
ters etc. is onvoldoende. Grachtenpanden in de binnenstad van 

REPLICA
Een tweede open deur: in veel gevallen is er geen behoefte aan 
een replica in de plaats van het oorspronkelijke kasteel. Voor-
beeld: er stort een vliegtuig neer op een kasteel en het gebouw is 
total loss. Is het belangrijk of zinvol om het kasteel dan compleet 
te herbouwen? Je kunt een monument namelijk niet herbouwen, 
hooguit een replica maken. Monumenten behoren beschermd 
te worden, maar als het monumentale karakter weg is, verliest 
de keizer zijn recht. Waarom zou je dan een kasteel met een 
herbouwwaarde van 10 miljoen euro verzekeren voor 10 miljoen 
euro als je van te voren al weet, dat je het toch niet (volledig) gaat 
terugbouwen?
Dit soort overwegingen speelt een rol bij het vaststellen van de 
criteria voor een goede verzekering. Vuistregel hierbij is dat een 
goede verzekering aansluit op het risico dat je wilt overdragen 
aan je verzekeraar, omdat je dat risico niet zelf wilt dragen. Je 
hoeft niet meer te verzekeren dan nodig is. 

VORKCONSTRUCTIE
De premie voor een brandverzekering wordt uitgedrukt in een 
promillage van de herbouwwaarde. Hoe hoger de herbouw-
waarde, hoe meer premie men betaalt. Echter als je niet de hele 
herbouwwaarde verzekert maar slechts een deel, dan kunnen de 
verzekeraars een beroep doen op onderverzekering. Bij onder-
verzekering wordt elke schade - of het nu een grote of een kleine 
is - naar rato vergoed. Maar als je bewust maar een deel verze-
kert en dat bespreekt met je verzekeraar kun je kiezen voor een 
zogenaamde vorkconstructie (in het Engels: single loss limit). In 
de polis wordt dan op de ene punt van de vork de herbouwwaar-
de vermeld en op de andere punt de verzekerde som. De premie 
is het gemiddelde van die twee. Voorbeeld: Een kasteel met 
een herbouwaarde van 10 miljoen euro wordt verzekerd voor 6 
miljoen euro. Als je dat zonder vorkconstructie doet, betaal je een 
premie over 6 miljoen en krijg je bij schade ook maar zes tiende 
deel (pro rato of naar evenredigheid). Je bent onderverzekerd. 
Bij een schade van 4 miljoen ontvang je dus maar 2,4 miljoen. 
Zou je een vorkconstructie hebben, dan wordt gewoon 4 miljoen 
betaald. Zou er een schade van 8 miljoen zijn dan keert de verze-
keraar zonder vorkconstructie naar evenredigheid uit. In dit geval 
4,8 miljoen. Bij de vorkconstructie wordt er niet naar evenredig-
heid betaald, maar geldt wel het maximum verzekerde bedrag 
van de vork namelijk 6 miljoen euro. 

> LEES VERDER OP PAGINA 12 11

Kasteel Duurstede bij Wijk bij Duurstede ligt op een zogenaamd 
kasteeleiland. Dat maakt de bereikbaarheid moeilijker en 
betekent extra kosten in de herbouwwaarde. 
Eind 2013 werd een grondige restauratie afgerond. Daarbij is veel 
metselwerk hersteld, nieuw natuursteen aangebracht en zijn de 
torenkruizen, de glas-in-loodramen en de schoorsteen hersteld. 
Verder is het dak van de donjon vervangen. De oude donjon in 
1270 door Zweder van Abcoude gebouwd heeft door zijn uiterst 
robuuste constructie de tand des tijds redelijk goed doorstaan, 
en is nu nog een uitstekend voorbeeld van een middeleeuwse 
woontoren. De muren zijn twee en een halve meter dik! Daardoor 
is een total loss door brand ondenkbaar.  
De geschiedenis levert hiervoor het bewijs. Daarom is het niet 
nodig de volledige herbouwwaarde te verzekeren. Het toepassen 
van de vorkconstructie is een goede en verantwoorde manier om 
zo’n toren te verzekeren. 

> FOTO AUTEUR



Amsterdam zijn moeilijk te bereiken, wat ook geldt voor kastelen 
die omringd zijn door een gracht. Dat werkt door in de herbouw-
waarde (denk bijvoorbeeld aan de extra kosten die gemaakt 
moeten worden voor het transport van bouwmaterialen). 

AUTHENTIEKE BOUWMATERIALEN 
In de definitie van herbouwwaarde gaat het om ‘dezelfde’. De 
bouwmaterialen voor monumentale panden zijn niet bij de 
eerste de beste bouwmarkt verkrijgbaar. Ook zijn er over het 
algemeen gespecialiseerde aannemers nodig die ervaring 
hebben met monumenten. Hiermee moet bij de bepaling van de 
herbouwwaarde rekening worden gehouden. 

WETTEN EN REGELS
Bij grote schades aan monumenten krijgt men te maken met 
adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dat 
vertraagt het proces van vergunningen en leidt tot verhoging 
van kosten door extra adviezen en toelichting op de voorstellen 
door specialisten. De zogenaamde staartkosten in een begroting 
van een aannemer worden daardoor flink hoger. Ook de onzeker-
heid over wat men nog kan tegenkomen tijdens het herstel leidt 
tot hogere bedragen in de begrotingen van aannemers bij de 
post ‘onvoorzien’.

INDEx
De meeste verzekeraars gebruiken voor alle opstallen dezelf-
de index. De zogenaamde opstalindex blijkt in veel gevallen 
geen opstalindex te zijn, maar een woonhuisindex waarbij het 
uitgangspunt een nieuw opgeleverd woonhuis is. Dat past niet 
bij monumenten. In de loop van de jaren kan dit tot ‘scheefgroei’ 
leiden. 
Met name een combinatie van de bovengenoemde punten kan 
leiden tot een aanzienlijke onderverzekering. Zelfs een zoge-
naamde taxatie of waardebepaling helpt in zo’n geval niet als de 
taxateur geen rekening heeft gehouden met deze zaken. Het is 
dus van belang, dat men de herbouwwaarde laat bepalen door 
een ‘echte’ deskundige. 

MONUMENTENCLAUSULE
De monumentenclausule is een sigaar uit eigen doos. Anders ge-
zegd: een monumentenclausule is geen uitbreiding op de verze-
kering van een kasteel of buitenplaats, maar een beperking. Zo’n 
clausule regelt meestal dat men ook verzekerd is voor het gebruik 
van authentieke bouwmaterialen en bijbehorende kosten tot een 
bepaald percentage. Waarom is dat een sigaar uit eigen doos? 
Omdat die kosten en die materialen behoren te zijn opgenomen 
bij een goede herbouwwaardebepaling. De herbouwwaarde is 
immers gedefinieerd als het herbouwen op dezelfde manier en in 
dezelfde staat. Het is een beperking en geen uitbreiding van de 
dekking, omdat men het limiteert tot een percentage; soms als 
percentage van de verzekerde som en soms als percentage van 
de omvang van de schade. Vooral die laatste variant is gevaarlijk. 
Denk aan een waterschade op de verdieping van een buiten-
plaats. Stel dat het rijk versierde stucplafond op de begane grond 
zwaar is beschadigd door het water. Hetzelfde geldt voor de bij-
zondere wanddecoraties. Als men uitgaat van de normale kosten 
om een plafond te witten en de wanden opnieuw te behangen, 
kom je er niet met een 20% dekking volgens een monumenten-
clausule, met andere woorden: die kosten vallen veel hoger uit. 

MAATWERK
Zoveel is wel duidelijk, het verzekeren van een monument is en 
blijft maatwerk; zeker het verzekeren van een kasteel of een bui-
tenplaats. Een verzekeraar dient met een eigenaar of beheerder 
te bespreken welke risico’s zijn monument kunnen bedreigen. 
Hoe wordt schade voorkomen en beperkt? Welke risico’s blijven 
er ondanks preventie over? Wat is het doel van de verzekering? 
Tegen welke gevaren wil men zich verzekeren? Is de verzekeraar 
goed op de hoogte van het object? Dat zijn allemaal vragen die 
beantwoord moeten worden bij het sluiten of continueren van 
een verzekeringsovereenkomst. Rentmeesters en eigenaren van 
ons cultureel erfgoed adviseer ik dan ook daar uitdrukkelijk bij 
stil te staan. Ik wens u wijsheid bij uw overwegingen om voor een 
bepaalde verzekering te kiezen. n

Slot Loevestein is een kasteel en een fort gelegen in de 
uiterwaarden van de Waal en de Afgedamde Maas en daardoor 
maar van één kant bereikbaar via land. Het wordt als het ware 
aan drie kanten omsloten door rivieren. Door deze ligging is het 
bij (zeer) hoog water onbereikbaar over de weg. Daar komt bij 
dat het kasteel is omgeven door een slotgracht en binnen het 
fort ligt. 
Het fort op zijn beurt is omgeven door twee grachten met vijf 
bastions. Bij de bepaling van de herbouwwaarde moet dan 
ook rekening gehouden worden met extra kosten voor de 
bereikbaarheid. 
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Kasteel de Bongard is opgetrokken uit bakstenen met daartussen 
over de gehele hoogte mergelstenen speklagen. 
De ingangspoort in de poorttoren is voorzien van een 
laatgotische hardstenen omlijsting. Deze aspecten zorgen voor 
een verhoogde herbouwwaarde. Bij brandschade is er nog een 
ander probleem. Mergel reageert namelijk anders op hoge 
temperaturen en bluswater dan baksteen. Door de combinatie 
met speklagen kan de schade omvangrijker zijn. 
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> door Carla Oldenburger
www.historischetuinen.nl

Dit nummer van Kasteel en Buitenplaats is gewijd aan 70 jaar NKS. 
Betekent dat ook 70 jaar onderzoek naar tuinen bij kastelen en 
buitenplaatsen? Wanneer is het moderne onderzoek op gebied 
van tuinkunsthistorie eigenlijk begonnen en door wie? 

Als begin van de Nederlandse tuingeschiedenis zou ik willen 
markeren het standaardwerk van Anna G. Bienfait (1867-1942) 
uit 1943, getiteld Oude Hollandsche Tuinen. Dit werk, met zijn 
vele afbeeldingen van documenten afkomstig uit verschillende 
Nederlandse archieven, bewijst dat ook Nederland een rijke tuin-
geschiedenis kent. Zij werd in 1942 overigens al voorgegaan door 
J.T.P. Bijhouwer (1898-1974) met deel 18 in de Heemschutserie, 
Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen. Bienfait verwijst zelf naar 
voorgangers als tuinarchitect Leonard Springer (1855-1940) met 
Oude Nederlandsche Tuinen (1937) en Jhr. C.H.C.A. van Sypesteyn 
met Oude Nederlandsche Tuinkunst (1910). 
Bienfait, Springer en Van Sypesteyn kunnen we als de stichters 
van de moderne Nederlandse tuinkunstgeschiedenis beschou-
wen. Jhr. Henri W.M. van der Wyck en Cornelie M. Cremers traden 
in hun voetsporen. Van der Wyck leeft voort door zijn dissertatie 
De Nederlandse buitenplaats uit 1974 en in de Stichting Van der 
Wyck-de Kempenaer, die in 2012 de bijzondere leerstoel Histori-
sche Buitenplaatsen en Landgoederen instelde aan de Rijksuniver-
siteit Groningen; de naam Cremers is bekend gebleven vanwege 
haar unieke collectie boeken en documenten, die als studiecol-
lectie werd overgedragen aan de stichting Particuliere Histori-
sche Buitenplaatsen (nu Stichting In Arcadië).
Na de Tweede Wereldoorlog heeft het tuinkunst- en buiten-
plaatsenonderzoek lang stil gelegen. Vanaf 1975, het Europees 
Monumentenjaar, kwam er weer schot in de zaak. Aan enkele 
universiteiten (met name Amsterdam VU en Wageningen Land-
bouwuniversiteit, de erfgenaam van de boeken-, prenten- en 
tekeningencollecties van Leonard Springer) werd expertise 
opgebouwd en onderwijs gegeven. In 1980 werd de Nederlandse 
Tuinenstichting opgericht. Deze stichting onderzocht wat er van 
het werk van de vooroorlogse tuinarchitecten nog restte en wees 
gemeenten op hun verantwoordelijkheid voor het groene erf-
goed. Het resulteerde onder meer in drie boeken: Bonica Zijlstra's 
Nederlandse Tuinarchitectuur tussen 1850 en 1940 (1986 deel 1 en 
1987 deel 2) en Eric Bloks Jongere Tuinkunst 1900-1940 (1993). Het 
werk van 15 tuinarchitecten uit de periode 1850-1940 is op deze 
manier bloot gelegd en een groot deel hiervan bevat tuinen bij 
kastelen en buitenplaatsen. Zonder historisch in te gaan op de 

geschiedenis van elk(e) tuin of park afzonderlijk, voorzag deze 
reeks wel in een gedegen inleiding op de toegepaste tuinstijlen, 
de tuinmode van die tijd en de toegepaste beplantingen. 
Het onderzoek in verband met de restauratie en reconstructie 
van de tuinen van Paleis Het Loo in de jaren tachtig van de twin-
tigste eeuw heeft ons heel veel geleerd over Nederlandse tuin-
kunst in de zeventiende en achttiende eeuw. Tot in de diepste 
poriën zijn de onderzoekers doorgedrongen in de geschiedenis 
van deze tuinen; de restauratie van de tuinen heeft Nederland 
veel internationale bekendheid opgeleverd. Onderzoek levert 
nog steeds nieuwe inzichten op.
De jaren negentig zijn bijzonder vruchtbaar geweest voor de 
Nederlandse tuingeschiedenis en in bijna alle publicaties spelen 
kasteel- en buitenplaatstuinen een zeer belangrijke rol. Erik de 
Jong promoveerde op Natuur en Kunst: Nederlandse tuin- en land-
schapsarchitectuur 1650-1740 (1993); Carla Oldenburger, Anne 
Mieke Backer en Eric Blok brachten heel groenhistorisch Neder-
land in kaart in hun vierdelige Gids voor de Nederlandse Tuin- en 
Landschapsarchitectuur (1995-2000); en van dezelfde auteurs is 
het overzicht De natuur bezworen: een inleiding in de Nederlandse 
tuin- en landschapsarchitectuur vanaf de Middeleeuwen tot het jaar 
2005 (1998). Onlangs verschenen twee belangrijke monografie-
en, De Nederlandse Landschapsstijl in de Achttiende Eeuw door 
Heimerick Tromp (2012) en Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw: de 
rijkdom van het buitenleven in de Republiek, onder redactie van 
Yme Kuiper en Ben Olde Meierink (2015). Ook historisch geori-
enteerde bureaus op dit terrein doen onderzoek ten behoeve 
van onderhoud en beheer van groen erfgoed, zoals In Arcadië, 
in 2011 voortgekomen uit de stichting Particuliere Historische 
Buitenplaatsen (opgericht in 1981) en eerder bekend onder de 
naam stichting Castellum Nostrum (opgericht in 1973). 
Veel actieve onderzoekers zijn donateur van de in 1987 opgerich-
te stichting Tuinhistorisch genootschap Cascade. Deze orga-
nisatie heeft binnen het veld van vakverenigingen, platforms, 
traditionele erfgoedverenigingen en historische stichtingen een 
eigen plaats verworven. Cascade, een groep gedreven deskundi-
gen, stimuleert het onderzoek van de geschiedenis van de tuin- 
en landschapsarchitectuur in Nederland en alles wat daarmee 
samenhangt. Het gezelschap geeft een bulletin uit en organiseert 
voordrachten, symposia en excursies en reikt de Carla Olden-
burger-Ebbers Penning uit, bedoeld om jong wetenschappelijk 
talent te stimuleren. Niet alleen de rode geschiedenis, maar ook 
de groene geschiedenis van kastelen en buitenplaatsen leeft. n
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ERFGOED, MONUMENTENZORG EN HERBESTEMMING
Erfgoed heeft vele verschillende interpretaties waar de afgelo-
pen jaren veel discussie over is geweest. De betekenis van de 
term erfgoed die het beste van toepassing is op kastelen en 
buitenplaatsen is ‘datgene dat onze voorouders hebben gemaakt, 
gedacht, bedacht, gedaan en gewaardeerd, waarvan de huidige 
generatie vindt dat het de moeite is om het te bewaren. 
Deze materiële, geestelijke en immateriële goederen vertellen 
over ons verleden en zorgen voor een saamhorigheidsgevoel 
binnen de groep waarin het betreffende erfgoed gewaardeerd 
wordt.’ Niet alleen het uiterlijk en de binnenkant van een kasteel 
vallen binnen de erfgoeddefinitie. Ook de verhalen die de ronde 
doen in en om kastelen zijn erfgoed. 

Jarenlang werd er gestreden om onze ‘vaderlandse monumen-
ten’ te behouden.1 In de negentiende eeuw worden vooral deze 
monumenten uit de Gouden Eeuw als bedreigd gezien. Bescher-
ming van de monumenten uit de Hollandse renaissance en het 
Hollands classicisme zorgde voor het in de vergetelheid raken 
van monumenten uit de middeleeuwen. Dankzij de oprichting 
van een College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst in 1874 ontstond de moderne monumen-
tenzorg in Nederland.2 
De vaak leegstaande gebouwen die in eerste instantie gesloopt 
zouden worden moesten behouden worden. Om de leegstaande 
gebouwen niet in verval te laten geraken was herbestemming 

Van sprookjeskasteel
naar droomhotel
> Maaike Teeuwen
Student kunstgeschiedenis Universiteit Utrecht

Een hoop kinderen (en wie weet hoeveel volwassenen) dromen er van: een dag een ridder of prinses zijn en verblijven in een 
echt sprookjeskasteel. Met de herbestemmingen van kastelen tot hotels kan deze droom realiteit worden. In heel Nederland 
krijgen kastelen, om deze in stand te kunnen houden, een nieuwe functie. De herbestemming tot een horecafunctie gebeurt al 
ongeveer tachtig jaar. De provincie Limburg herbergt de meeste van deze kasteelhotels. Waarom en hoe werden deze Limburg-
se kastelen tot hotel en/of restaurant herbestemd? Dit is de hoofdvraag van een onderzoek geëntameerd door NKS Kenniscen-
trum voor Kasteel en Buitenplaats.

1 W.F. Denslagen, Omstreden herstel. Kritiek op het restaureren van monumenten (Den Haag 1987), 
p. 157-158.

2 Denslagen 1987, p. 168.
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een goede oplossing. Herbestemming is al eeuwenoud. Kastelen
verloren na de zestiende eeuw hun verdedigende functie. 
Veel meer nadruk werd gelegd op de woonfunctie en dat leidde 
soms tot ingrijpende bouwkundige wijzigingen. Toch kwam de 
huidige herbestemmingstrend pas vanaf 1975 echt op. Vooral de 
grotere industriële gebouwen moesten herbestemd worden om 
ze te kunnen behouden.
Door een herbestemming wordt het erfgoed waaraan we waarde 
hechten behouden voor ons en de volgende generaties. 
De oorspronkelijke functie kan echter moeilijkheden veroorza-
ken. Een citaat van Peter Nijhof over industrieel erfgoed luidt: 
`Hoe verder de nieuwe functie afstaat van de oorspronkelijke, 
hoe zwaardere ingrepen nodig zijn’.3 Dit citaat is echter niet alleen 
van toepassing op industrieel erfgoed, maar ook op kastelen. 
Kastelen die worden herbestemd tot discotheek hebben veel 
meer aanpassingen nodig dan kastelen die dienst gaan doen als 
hotel/restaurant. 

ONDERZOEK
Het onderzoek naar de Limburgse kasteelhotels begon met een 
inventarisatie. Hieruit bleek dat in Limburg tussen 1935 en 2015 
37 kastelen tot hotel/restaurant zijn herbestemd. Te bedenken 
dat uit diezelfde periode in de rest van Nederland ‘slechts’ 35 
kasteelhotels te vinden zijn, kan men zich afvragen waarom er 
juist in Limburg zo veel kasteelhotels zijn. Tijdens de inventarisa-
tie is echter niet alleen gekeken naar het aantal kasteelhotels in 
Limburg, maar ook naar de verdeling over de drie regio’s: Noord, 
Midden en Zuid-Limburg. Zuid-Limburg heeft 25 kasteelhotels, 
terwijl in de andere regio’s telkens zes kastelen zijn herbestemd 
tot hotel/restaurant. In Zuid-Limburg werden als eerste kastelen 
ingericht als hotel. Midden-Limburg volgde zo’n veertig jaar na 
het eerste Zuid-Limburgse kasteel. Voor Noord-Limburg geldt 
zelfs dat pas vijftig jaar na Zuid-Limburg een kasteel werd herbe-
stemd tot hotel/restaurant. 
Daarnaast is tijdens de inventarisatie ook gekeken naar het 

interieur van de kastelen. Hebben de hoteleigenaren gekozen 
voor een modern of historiserend interieur? Door de inventarisa-
tie kwamen steeds meer vragen naar voren met betrekking tot 
de herbestemming van kastelen. Deze vragen zijn omgezet in 
deelvragen die beantwoord zijn met behulp van literatuuronder-
zoek. Een behoorlijk aantal vragen had echter ook met de praktijk 
van het herbestemmen te maken. Daarvoor zijn zes casestudies 
gekozen. De keuze voor de casestudies - kasteel Cortenbach te 
Voerendaal, kasteel Wittem te Wittem, buitenplaats Hattem te 
Roermond, buitenplaats Vaeshartelt te Maastricht, kasteel 
De Raay te Baarlo en kasteel De Keverberg te Kessel - is geba-
seerd op een aantal eisen waardoor de variatie zo groot mogelijk 
is. In het lijstje van casestudies komen ten eerste meer kastelen 
uit Zuid-Limburg voor, aangezien hier meer kasteelhotels zijn 
dan in de rest van Limburg. Daarnaast is er gekozen voor een 
kasteelhotel dat nog in de ‘bouwfase’ was en een voormalig kas-
teelhotel. In het rijtje komen twee grootschalige en twee kleinere 
kasteelhotels voor. Ten slotte is een paar kasteelhotels gereali-
seerd in typische ‘sprookjeskastelen’-stijl. Voor ieder kasteel is een 
vragenlijst opgesteld die tijdens een gesprek met de eigenaar, 
beheerder of architect is besproken. 

TOERISME
Het toerisme is erg belangrijk voor Limburg. De eerste vormen 
van toerisme in Limburg ontstonden in 1840 toen Limburg weer 
deel ging uitmaken van Nederland.4 De Belgische Ardennen 
werden buitenland en Zuid-Limburg nam de rol als toeristische 
trekpleister over. Vooral het mergeldorpje Valkenburg werd veel 
bezocht vanwege het schilderachtige karakter.5 Het kwam vooral 
op de kaart te staan als toeristische trekpleister door de aanleg 
van de spoorlijn tussen Aken en Maastricht. Valkenburg was het 

3 Peter Nijhof, `Herbestemming’, in: Restauratietechniek (Amsterdam 2011), p. 189.
4 Fon Weusten, Wim Vanmeulebrouck en Frans Vanmeulebrouck, `Toerisme in het Heuvelland’, 

Periodiek 29 (mei 2006), p. 5-6.
5 Marianne Laarakkers, Toerism toen… en nu: hoe 125 jaar toerisme Zuid-Limburg veranderde 

(Valkenburg aan de Geul 2010), p. 13-21.
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enige tussenstation. Deze spoorlijn en de prachtige bezienswaar-
digheden in het dorp waren van groot belang voor het toerisme. 
Tot de Eerste Wereldoorlog trokken vooral de rijkere burgers 
naar Zuid-Limburg om te genieten van de rust en de natuur.6 
Het was het buitenlandgevoel dat de mensen aantrok. Na 1918 
konden ook de burgers met een lager inkomen, dankzij goedko-
pere treinkaartjes, Zuid-Limburg bezoeken. Vanaf de jaren dertig 
veranderde het toerisme. Mensen verbleven voor kortere tijd en 
gaven minder geld uit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog viel het 
toerisme stil, maar na de bevrijding trokken de mensen weer naar 
het zuiden voor hun welverdiende vakanties.
Het toerisme was nog groeiende aan het begin van de twintig-
ste eeuw en uiteraard zijn er mindere periodes geweest. 
Echter tijdens perioden van economische crisis, in het begin van 
de jaren tachtig en aan het begin van de eenentwintigste eeuw, 
groeide het toerisme juist. Vooral senioren en koppels gingen 
steeds vaker en korter op vakantie naar Zuid-Limburg. Voor de 
korte vakanties verkozen zij hotels als verblijfplaats. Dit verklaart 
de stijging van het aantal hotels.
Zoals misschien is opgevallen is het toerisme gegroeid vanuit 
Zuid-Limburg, ook wel het buitenland in eigen land genoemd. 
Maar niet alleen het Zuid-Limburgse heuvellandschap trekt 
toeristen. Heel Limburg voelt als buitenland met de heuvels, de 
rivieren, het Peellandschap, de bijzondere dialecten, de Bourgon-
dische cultuur en de nabijheid van drie buitenlanden: Duitsland, 
België en Frankrijk.
Limburg bleek dus in trek te zijn bij toeristen. De kasteelruïne in 
Valkenburg was een van de drukst bezochte toeristische plekken 
in Nederland. Vooral de historie die kastelen belichamen vinden 
toeristen erg interessant. Uit een artikel in het Brabants Dagblad 
van 1981 blijkt dat ‘kasteeltje kijken’ destijds erg in was.7 Het ro-
mantische aspect speelde hierin ook een grote rol. Daarnaast was 
er vanaf het Monumentenjaar 1975 steeds meer aandacht voor 
het herbestemmen van monumenten. Deze twee aspecten en 
het goedlopende toerisme in Limburg kunnen verklaren waarom 
vanaf de jaren tachtig kastelen in hoog tempo werden herbe-
stemd tot hotel/restaurant.
Een voorwaarde was uiteraard de beschikbaarheid van monu-
mentale gebouwen. In deze periode kwam een aantal kastelen 
leeg te staan. Soms omdat aan een eerdere herbestemming, 
zoals die van klooster, een einde kwam, soms omdat particuliere 
eigenaren hun bezit afstootten. Een aantal hoteliers zag een kans. 
Een nieuw hotel bouwen kan natuurlijk ook, maar een hotel in 

een historisch kasteel of op een buitenplaats heeft veel meer ka-
rakter. De kasteelgebouwen bieden bovendien veel ruimte voor 
hotelkamers en soms zelfs nog een intern restaurant. Toch zal de 
romantische aantrekkingskracht van kastelen de voornaamste 
reden zijn geweest voor de keuze van een hotel en/of restaurant-
functie. 

HERBOUW, VERBOUW EN NIEUWBOUW
Bij het herbestemmen van een kasteel komt veel kijken. De staat 
waarin de kastelen verkeerden voor de herbestemming was niet 
altijd optimaal te noemen. In de meeste gevallen moest er ge-
restaureerd, her- of verbouwd worden. Bij deze bouwwerkzaam-
heden werkten de eigenaren met respect voor het verleden van 
het historische gebouw. Nieuw- en/of herbouw was bij enkele 
kastelen ook nodig in verband met de gewenste extra ruimte.  
Bij de verbouwingen hadden de eigenaren een duidelijk beeld 
voor ogen met betrekking tot het eindresultaat. 
De plannen voor de herbestemming van kasteel de Keverberg 
te Kessel hielden in dat de ruïne van het gebouw zichtbaar bleef. 
Men herbouwde het kasteel in moderne materialen die het 
gebouw het silhouet gaven dat het had voor het bombardement 
in 1944 dat ervoor zorgde dat het kasteel een ruïne werd. Bij bui-
tenplaats Vaeshartelt te Maastricht koos men voor een herbouw 
van een ouder gedeelte. Hierbij integreerden men het oude deel 
in de nieuwbouw. Ook in Maastricht is ervoor gekozen om te wer-
ken in moderne materialen en vormen, zodat het verschil tussen 
oud en nieuw duidelijk is. Deze twee vormen van herbouwen 
tasten echter wel het oorspronkelijke beeld van het gebouw aan, 
zodat de hedendaagse bezoeker of gast niet een historisch beeld 
van het gebouw verkrijgt. 
In Baarlo bij kasteel De Raay en bij het Roermondse kasteeltje 
Hattem is gekozen voor een ander soort nieuwbouw. Terwijl bij 
De Keverberg en Vaeshartelt nog sprake was van herbouw, is er in 
Baarlo en Roermond bewust gekozen voor nieuwbouw. In Baarlo 
is een glazen wintertuin aan het kasteel toegevoegd. In Roer-
mond heeft men gekozen voor een moderne, ovale aanbouw 
aan de achterzijde. Bij beide gebouwen is de nieuwbouw niets 
anders dan een moderne toevoeging en iets anders wordt ook 
niet gesuggereerd.
Twee kastelen waar weinig aan gebeurd is aan het grote geheel 
zijn kasteel Wittem in het gelijknamige dorp en kasteel Corten-
bach te Voerendaal. Hoewel de eigenaren van kasteel Wittem het 
liefst een wintertuin hadden gewild zoals die bij kasteel De Raay 
is toegepast, was dit niet toegestaan in verband met de monu-
mentale status van het kasteel. In plaats van een glazen aanbouw 

6 Weusten, Vanmeulebrouck en Vanmeulebrouck 2006, p. 11-13.
7 Udo J. Buys, `De nieuwe kasteelheren’, Brabants Dagblad, 02-10-1981.
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is er toen gekozen voor een tentachtige overkapping die los staat 
van het kasteel. Bij kasteel Cortenbach is tijdens de exploitatie 
van het gebouw als hotel/restaurant niets veranderd aan het 
gebouw. Het gebouw verkeerde in een dusdanig goede staat 
met genoeg ruimte om gasten te kunnen herbergen dat grote 
aanpassingen niet nodig waren.

HET KASTEELGEVOEL: INTERIOR MEETS ExTERIOR
Het uiterlijk en de uitstraling van een kasteel of buitenplaats 
speelt een grote rol in de keuze voor het gebouw. Dit geldt voor 
de gasten, maar net zo goed voor de eigenaren die er een hotel 
of restaurant willen exploiteren. De gasten kiezen bewust  
voor een kasteelhotel en betalen daar graag iets extra’s voor.
De hoteleigenaren maken hier dankbaar gebruik van. Door de 
keuze voor een kasteel of buitenplaats onderscheiden ze zich van 
de moderne massale hotels in de omgeving. Bij een groot deel 
van de kastelen kan ervan uitgegaan worden dat de eigenaar be-
wust een kasteelgevoel heeft gecreëerd. Dit wordt onder andere 
gedaan door het interieur van het kasteel aan te passen aan het 
exterieur. Kasteel Wittem is hier een heel goed voorbeeld van. 
De binnenkant van het gebouw is wel aan alle gemakken van 
het moderne leven aangepast, maar niet ten koste van de oude 
elementen van het gebouw. Het aanwezige meubilair past bij het 
oudere karakter van het gebouw en complimenteert dit zelfs. 
Bij buitenplaats Vaeshartelt hebben ze dit op een gelijksoortige 
manier aangepakt. In de oudere gedeeltes van het gebouw lijkt 
het interieur ook daadwerkelijk uit dezelfde tijd te stammen als 
het exterieur. De nieuwe gedeeltes zijn ingericht op een moderne 
manier. Het interieur past dus ook hier bij het exterieur. 
De stichting die verantwoordelijk is voor de herbouw van kasteel 
De Keverberg had heel andere ideeën dan de eigenaren van 
kasteel Wittem en buitenplaats Vaeshartelt. Zij was van mening 
dat het interieur modern moest zijn, omdat dat ook nu opnieuw 
wordt aangepakt. Een nieuw aangepast exterieur betekent voor 
hen ook een nieuw en modern interieur. Ze wilden niet de illusie 
creëren dat het kasteel er van binnen nog zo uit zag als 
voor het bombardement in 1944. Het is een moderne aanpassing, 
dus krijgt het ook een modern interieur.
Het interieur van kasteel De Raay is gebaseerd op het thema 
kunst. Het hele kasteel staat in het teken van kunst. In de hotel-

kamers zelf is ook erg weinig terug te zien van het feit dat je je als 
gast in een kasteel bevindt. Bij de buitenplaats Hattem, dat zich-
zelf het kleinste kasteeltje van Nederland noemt, is het interieur 
evenmin aangepast aan het kasteelgevoel. 
Het interieur van kasteel Cortenbach bevat een aantal stijlkamers. 
De kamers zijn na de verandering van functie niet veel veranderd. 
Het kasteel had tijdens de functie van hotel/restaurant dus een 
interieur dat paste bij het uiterlijk van het gebouw.
Het kasteelgevoel dat mede door de samenhang van interieur 
met exterieur wordt gecreëerd is belangrijk voor de aantrekkings-
kracht van het hotel en/of restaurant dat er in gevestigd is. 
Het sprookjeskasteel zoals iedereen dat voor zich ziet, is een kas-
teel met dikke muren, torens en een gracht. Eigenlijk zijn 
dit alle elementen die een kasteel verdedigbaar maakten. 
De dikke muren en vaak weinige en kleine ramen zorgen voor 
een donker karakter van de kastelen. Hier spelen de hoteleige-
naren ook op in. Om het donkere, gesloten karakter van een 
kasteel te benadrukken kiezen hoteleigenaren voor een donkere 
inrichting. Daarnaast worden de torenkamers als bijzonder ge-
zien en soms ingericht als bruidssuite. Andere elementen die het 
kasteelgevoel benadrukken zijn details: familiewapens, leeuwen, 
griffioenen, mysterieuze trapjes en gangetjes.
De (voormalige) bewoners van een kasteel spelen ook een rol 
in het kasteelgevoel. Denk hierbij aan koningen en prinsen die 
de kastelen en buitenplaatsen bewonen of hebben bewoond. 
Spookverhalen over voormalige bewoners en ridderverhalen 
versterken het mysterieuze karakter van een kasteel. Juist dit 
geheimzinnige aan kastelen trekt mensen aan.

KASTEEL EN OMGEVING
De omgeving waarin de kastelen en buitenplaatsen staan is 
misschien wel net zo belangrijk als het kasteelgevoel. Gasten 
worden niet alleen aangetrokken door het kasteel zelf, ook de 
omgeving speelt hier een belangrijke rol in. Vooral de kastelen in 
Zuid-Limburg zijn op de omgeving gericht. De hoteliers hebben 
bewust voor een kasteel in Zuid-Limburg gekozen door het 
mooie glooiende heuvellandschap dat in het midden en noorden 
van Limburg niet in een zodanige vorm te vinden is. Juist het 
landschap van Zuid-Limburg versterkt het buitenlandgevoel dat 
gasten aantrekt. Het is dan ook niet vreemd dat de belangrijke 
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toeristische steden zoals Maastricht, Valkenburg en Vaals gelegen 
zijn in het zuiden van de provincie. Daarnaast zijn ook het Duitse 
Aken en het Belgische Luik nabij. Hoteleigenaren raden gasten 
daarom vaak aan om eens een bezoekje te brengen aan onze 
buurlanden. Net als bij het toerisme draait het bij de omgeving 
weer grotendeels om Zuid-Limburg. Dit wil niet zeggen dat een 
bezoekje aan een kasteelhotel in Noord en Midden-Limburg niet 
aan te raden is. Ook hier zijn plaatselijk mooie omgevingen te 
ontdekken. De omgeving beïnvloedt het geboden menu in de 
restaurants. Bijna alle restaurants serveren streekgerechten.  
Een enkel gebruikt producten uit eigen kasteeltuin in de gerech-
ten die bereid worden.

LIMBURG VERSUS NEDERLAND
Toerisme in Limburg is heuvels, dialecten, Bourgondische 
cultuur, kortom het buitenlandgevoel in eigen land. Bij toeris-
me in Nederland denkt iedereen aan molens, klompen, tulpen, 
kaas, fietsen, grachtenpandjes en Amsterdam. Dat trekt vooral 
buitenlandse toeristen aan in Nederland. Maar de helft van alle 
Nederlanders brengt haar vakanties door in eigen land. Vooral de 
bosrijke gebieden zijn favoriet voor de vakanties in eigen land.8 
Dit kan verklaren waarom, na Limburg, Gelderland de provincie is 
met de meeste kasteelhotels. 
In de rest van Nederland zijn, buiten Limburg, 35 kasteelhotels 
te vinden, verdeeld over negen provincies. In Noord-Brabant 
en Flevoland zijn geen kasteelhotels gevestigd. Zes van deze 
35 kasteelhotels hadden deze nieuwe functie al vóór het eerste 
kasteelhotel in Limburg. Net als in Limburg werden er vanaf de 
jaren tachtig meer kastelen en buitenplaatsen herbestemd tot 
hotel/restaurant.
Wat betreft het uiterlijk van de Nederlandse kasteelhotels, voldoet 
een derde van de hotels aan het beeld van het sprookjeskasteel, 
met torens en een gracht. De rest zijn classicistische buitenplaatsen 
die na de middeleeuwen zijn gebouwd op de plek waar daarvoor 
een kasteel stond. Lang niet alle Limburgse kastelen conformeren 
aan het sprookjesbeeld en ook wijken ze wat bouwvolume betreft 
niet bijzonder af van de kastelen elders in ons land. Dat verklaart 
dus niet de populariteit van de keuze voor hergebruik als hotel. 
Het motief daarvoor hangt sterk samen met het landschap. 
Het buitenlandgevoel dat vooral in Zuid-Limburg dankzij het glooi-
ende landschap erg sterk is, is in de rest van Nederland nergens 
zo terug te vinden. Het zal dus vooral de omgeving zijn die het 
verschil maakt in het aantal kasteelhotels in Nederland en Limburg.

UITKOMST VAN HET ONDERZOEK
De hoofdvraag, ‘Waarom en hoe werden deze Limburgse kastelen 
tot hotel en/of restaurant herbestemd?’, kan in twee delen wor-
den beantwoord. Wat betreft het waarom worden kastelen ten 
eerste herbestemd om leegstand en daarmee verval te voorko-
men. Vervolgens valt de keuze op een hotelfunctie omdat kas-
telen als gebouw redelijk geschikt zijn vanwege de ruimte en de 
aantrekkelijke omgeving. Het uiterlijk en het prachtige interieur 
van een kasteel worden door vele mensen gewaardeerd. Maar 
ook het kasteelgevoel speelt een rol in de keuze voor een kasteel. 
Hoteleigenaren kunnen dit gevoel versterken door de inrichting 
aan te passen. Ten derde kan de omgeving van de kastelen ge-
noemd worden. Toeristen zoeken graag de natuurrijke gebieden 
van Nederland op. Naast natuur heeft Limburg nog iets unieks te 
bieden: het buitenlandgevoel. Limburg is als op een na jongste 
provincie nog altijd een buitenbeentje. Men kan een vakantie in 
eigen land beleven, maar dankzij het vaak onverstaanbare dia-
lect, de Bourgondische cultuur en het heuvelrijke landschap ont-
staat al snel het gevoel dat men zich in het buitenland bevindt.
Hoe de kastelen worden herbestemd is erg verschillend. In de 
meeste gevallen moet er veel gebeuren om de nieuwe functie 
te kunnen herbergen. Dit gebeurt in de vorm van her-, ver- of 
nieuwbouw. Daar waar sprake is van her- of nieuwbouw wordt 
gekozen voor een moderne toevoeging. In de moderne ge-
deelten van de kastelen kiezen de eigenaren ook meestal voor 
een moderne inrichting. Ditzelfde geldt voor de hotelkamers, 
waardoor gasten misschien niet helemaal het gevoel krijgen in 
een kasteel te slapen. In oudere, authentieke gedeeltes van kaste-
len is vaak een historiserende inrichting aanwezig. Hier krijgen 
de gasten dan ook het `echte’ kasteelgevoel. Bij enkele kastelen 
is ook de kasteeltuin teruggebracht zodat het zelfvoorzienende 
karakter van een kasteel naar voren komt. De producten uit de 
tuin worden ook gebruikt in de gerechten die geserveerd worden 
in het restaurant. De kastelen zonder eigen kasteeltuin gebruiken 
in de meeste gevallen wel streekproducten, waardoor de binding 
met de omgeving weer duidelijk wordt. n

Bij dit onderzoek werd alleen gekeken naar de meningen en 
uitingen van de eigenaren. Een vervolgonderzoek zou zich kun-
nen richten op de gasten. Op deze manier kan bekeken worden 
of dat wat de eigenaren wilden bereiken overgebracht is op de 
gasten. Hierbij wordt vooral gedoeld op het kasteelgevoel dat 
de gasten zouden moeten hebben tijdens een bezoek aan een 
kasteelhotel.

8 Centraal Bureau voor de Statistiek, Toerisme 2014 (Den Haag/Heerlen 2014), p. 46-47.

18

> KASTEEL VAESHARTELT TE MAASTRICHT. FOTO: AUTEUR. > HET SPROOKJESACHTIGE KASTEEL WITTEM TE WITTEM. FOTO AUTEUR.

COLUMN



Van kasteel Maurick is niet veel bekend. Bas Aarts heeft wat we 
weten in 2003 beschreven in de Vughtse Historische Reeks.  
Daaruit blijkt dat de bouwgeschiedenis aanvangt met een 
motteburcht. Nog in 1421 is er sprake van ‘eenen weert tot Vucht 
met eenen berge daer een huys op steet’. In die tijd was een 
dergelijke versterking al volstrekt achterhaald. Dat toenmalig 
eigenaar Godscalk Roesmont tussen 1430 en 1436 grote partijen 
bakstenen bestelt in Orthen, wordt dan ook vaak in verband 
gebracht met de bouw van een meer moderne edelmanswoning. 
De hoofdvleugel met arkeltorentjes stamt nog uit zijn tijd.  
Op de ansichtkaart uit 1905 herkennen we hem als het hoge deel 
rechts van de traptoren. Met een muurdikte die nergens de 60 
centimeter overschrijdt kunnen we al niet meer spreken van een 
kasteel. Tussen 1504 en 1509 wordt het huis - onder Jan Heym, 
hoogschout van ’s-Hertogenbosch - verbouwd en uitgebreid. 
Ook de navolgende eeuwen zal er gebouwd zijn aan het slot, 
maar daarvan is weinig bekend. Tijdens een grote restauratie in 
1891-1892 werden de diverse vleugels grotendeels op gelijke 
hoogte onder één kap gebracht. 
Zijn bekendheid dankt Maurick vooral aan het feit dat het door 
zowel prins Maurits in 1601 en 1603, als Frederik Hendrik in 1629 
als hoofdkwartier diende bij de belegering van ’s-Hertogen-
bosch. Aan het bijna vijf maanden durende beleg van 1629 ontle-
nen we een prachtige anekdote. Stedendwinger Frederik Hendrik 
had begin mei zijn intrek genomen in Maurick. Het vuurgeschut 
was in die tijd al ver ontwikkeld, en daar kwam Frederik Hendrik 
achter toen tijdens het middagmaal een uit ’s-Hertogenbosch 
geschoten kogel dwars door het raam van de eetzaal vloog. 
De inslag had tot gevolg dat zijn middagmaal bezaaid werd met 
stof en gruis, zodat Frederik Hendrik genoodzaakt was zich te 
behelpen met pannenkoeken. Zeer ontstemd liet de 
Staatse legeraanvoerder terstond een brief uitgaan naar de be-
velhebber van ‘s-Hertogenbosch, baron Anthonie Schetz van 

Grobbendonck, met daarin het verzoek voortaan gedurende 
etenstijd geen vuurgeschut meer op Maurick te richten. Als bijna 
vanzelfsprekend voldeed baron Van Grobbendonck aan deze 
wens. Hij liet zelfs als compensatie een copieuze maaltijd op 
Maurick afleveren, daarmee als een soort psychologische oor-
logsvoering de suggestie wekkend dat in de belegerde stad nog 
volop voedsel aanwezig was. Wat er ook waar is van dit kostelijke 
verhaal, het toont ons iets van de omgangsvormen op adellijk 
niveau in die tijd. Toen de stad zich op 17 september 1629 moest 
overgeven en Van Grobbendonck rijdend op een schimmel de 
prins van Oranje passeerde, salueerden beiden vriendelijk naar 
elkaar. Frederik Hendrik prees de Bossche aanvoerder om diens 
beleefde gedrag tijdens de strijd en na enige complimenten over 
en weer scheidden zich hun wegen. 
De bewuste kogel die door de eetzaal van Maurick vloog is 
zonder twijfel een exemplaar van gietijzer geweest. Het gebruik 
daarvan werd vanaf het midden van de zestiende eeuw lang-
zaam gemeengoed. Ze losten de daarvoor gebruikte natuurste-
nen kogels af. De gietijzeren kogels hadden namelijk een veel 
grotere uitwerking. Gaandeweg ging men ertoe over het kaliber 
en gewicht steeds meer te standaardiseren. In ieder geval weten 
we uit opgravingen dat men de voorkeur gaf aan kogels met 
een gewicht dat varieerde tussen de 9 en 10,5 kilo. Die worden 
namelijk het meest veelvuldig aangetroffen. De al genoemde 
prins Maurits bracht tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) 
het aantal kalibers aan Staatse kant terug tot vier: het hele 
kartouw van 48 pond, het halve kartouw van 24 pond, het kwart 
kartouw van twaalf pond (ook veldkanon genoemd) en tot slot 
het achtste kartouw van zes pond (ook falconet genoemd). Vanaf 
de achttiende en negentiende eeuw werden vooral de kleinere 
kanonnen gebruikt omdat die veel mobieler waren. De ontwik-
keling van granaten vanaf circa 1860 betekende het definitieve 
einde voor de gietijzeren kogels. n 
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Infrastructurele bedreigingen 
en maatschappelijke kansen
> Janneke van Dijk
Werkgroep Bedreigde Kastelen en Buitenplaatsen

EEN ACTUEEL PROBLEEM
De Werkgroep Bedreigde Kastelen en Buitenplaatsen uit al lange 
tijd haar bezorgdheid over infrastructurele ontwikkelingen die 
een bedreiging vormen voor deze rode en groene cultuurhisto-
rische monumenten. Een casus die al een aantal jaren speelt en 
die nog altijd precair is, betreft het voornemen om de A15 door te 
trekken waardoor de snelweg direct langs kasteel Rijswijk (Gelder-
land) komt te liggen. De bouwplannen en de sloop van het huis 
die hiermee volgens de overheid onvermijdelijk gepaard gaat, zijn 
nog altijd niet van de baan, ondanks toezeggingen die de Minister 
van Infrastructuur eind 2013 deed om de mogelijkheden voor 
behoud te onderzoeken. Het lot van het ondertussen sterk verval-
len middeleeuwse huis blijft onzeker. Zo onzeker dat Heemschut 
en de NKS er deze zomer toe zijn overgegaan Kasteel Rijswijk 
te nomineren voor de ‘7 meest bedreigde lijst 2016’ van Europa 
Nostra. Deze Europese organisatie voor erfgoedbescherming is 
opgezet om bedreigd erfgoed te signaleren en om burgers en 
private partijen te mobiliseren op te komen voor dit erfgoed. Door 
de kwestie omtrent de verwaarlozing van het kasteel, of nog erger 
de sloop ervan, op deze manier onder de aandacht te brengen, 
hopen we op een breed maatschappelijk draagvlak waardoor 
eigenaar Rijkswaterstaat gedwongen wordt tot actie. 

Kasteel Rijswijk is niet het enige monument in de gevarenzone. 
Ook het natuurgebied en de landerijen grenzend aan kasteel 
Doornenburg bevinden zich binnen het tracégebied van de snel-
weg. Alle acties en burgerinitiatieven ten spijt heeft de minister 
gekozen voor de bouw van een brug over het Pannerdensch 
Kanaal in plaats van het aanleggen van een tunnel. Het land-
schap van de Lingewaard, een waardevol cultuur- en recreatiege-
bied, wordt hiermee in tweeën gedeeld. Ook doorsnijdt de brug 
de waardevolle karakteristieke vergezichten over het open land 
tussen het kanaal en kasteel Doornenburg. 

Een ander snelwegtracé dat een bedreiging vormt voor het 
omliggende cultuur- en natuurlandschap is de Rijnlandroute in 
Zuid-Holland. Deze nieuwe provinciale wegverbinding tussen 
Katwijk en de A4 bij Leiden die historische landschappelijke 
structuren doorkruist, zou aanvankelijk ook over landgoed 

Op 5 juni 2015 vond de tweede bijeenkomst plaats van het Platform Kastelen en Buitenplaatsen. Op dit platform, dat twee keer 
per jaar georganiseerd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de NKS, de Universiteit Groningen en de sKBL, wordt 
een actueel probleem vanuit verschillende invalshoeken benaderd en in bredere context geplaatst. Deze editie van het platform 
droeg de titel Nieuwe wegen voor historisch erfgoed: Over infrastructurele bedreigingen en maatschappelijke kansen voor kastelen en 
buitenplaatsen.

> KASTEEL DOORNENBURG. RONDOM HET KASTEEL IS HET OPEN LANDSCHAP 
GEHANDHAAFD GEBLEVEN. DE ZICHTASSEN OVER DE WEILANDEN VAN EN 
NAAR HET KASTEEL WORDEN DOORSNEDEN DOOR EEN SNELWEG. 
FOTO PETER VAN DER WIELEN.
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Berbice lopen. Omwonenden en erfgoedorganisaties hebben 
zich fel uitgelaten tegen de aanleg van de weg die de landgoe-
derenzone met haar zichtlijnen en recreatiegebied Vlietland met 
haar kenmerkende verkaveling onherstelbaar zal verstoren.  
Deze initiatieven, van onder andere de voormalige landgoed- 
eigenaar Rudolpha Begeer, konden de weg niet tegenhouden.  
De maatschappelijke onrust en alle tegenstand die de bouw van 
de weg ondervond, heeft echter wel invloed gehad; in 2012 be-
sloten de gemeente Voorschoten en de provincie om de snelweg 
via een tunnel onder Voorschoten door te laten lopen waardoor 
cultuur en natuur minder schade ondervinden van de weg.  
De start van de bouw staat gepland voor volgend jaar. De zaak is 
echter nog niet beklonken; er lopen nog altijd rechtzaken waarmee 
tegenstanders de aanleg van de weg proberen tegen te houden. 

EEN NEGENTIENDE-EEUWS PROBLEEM
Uit de platformbijeenkomst bleek dat het uitdijende wegen-
net en de problemen die dit oplevert voor het aangrenzende 
erfgoed niet alleen een recent probleem is, maar dat de groei van 
infrastructuur al lang conflicteert met het integraal behouden 
van de Nederlandse buitenplaatsen. In haar platformbijdrage 
behandelde Elyze Storms-Smeets, universitair docent Historische 
Buitenplaatsen en Landgoederen aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen, wat de aanleg van nieuwe infrastructuur betekende voor het 
voorbestaan en de ontwikkeling van het historische landgoede-
renlandschap van de Veluwezoom halverwege de negentiende 
eeuw en onderzocht zij wat we hiervan kunnen opsteken voor 
toekomstige projecten. Storms-Smeets deed dit aan de hand van 
twee casussen, de aanleg van de Rhijnspoorweg, in 1845 tussen 
Utrecht en Arnhem, en de spoorlijn van Arnhem naar Zutphen 
die was aangelegd in 1865. 
Aan de ene kant maakte de aanleg van de twee spoorlijnen het 
gebied beter bereikbaar wat leidde tot de aanleg van nieuwe 
buitenplaatsen. Een beter begaanbaar infrastructuurnetwerk en 
de hier opvolgende toename van het aantal opgerichte bui-
tens betrof echter een trend die al eerder was ingezet. Vanaf de 
achttiende eeuw begon de bereikbaarheid van het Hollandse 
achterland te verbeteren, waarmee het aantal families voor wie 

een  buitenplaats aan de Veluwezoom binnen handbereik kwam 
toenam. Het ging deze stichters niet alleen om het huis, maar er 
werd veel aandacht besteed aan de aanleg van het park rondom 
en aan de zichtlijnen van het huis het lager gelegen rivierdal in. 
De komst van de twee spoorlijnen had ingrijpende gevolgen 
voor de individuele landgoederen en hun uitzicht, alsmede voor 
het gehele landgoederenlandschap. Het bleek dat de meeste 
buitenplaatseigenaren, hoewel zij gekant waren tegen de komst 
van de spoorlijn, inventief waren in de manier waarop zij deze 
nieuwe infrastructuur een plek gaven in hun landgoed. Zo was er 
de eigenaren van buitenplaats Mariëndaal veel aan gelegen de 
centrale laan en de andere zichtlijnen in het landschap in stand 
te houden. Daartoe lieten zij een ontwerp maken voor de aanleg 
van de spoorlijn. De oplossing bleek erin te liggen de spoorlijn 
aan te leggen op een verhoging. Op deze manier bleef de zicht-
lijn behouden en de laan bewandelbaar middels een tunneltje. 
Het viaduct waarop de spoorlijn ligt is tegenwoordig onderdeel 
van de historische omgeving. Ook de eigenaar van buitenplaats 
Rhedenoord liet zijn landgoed herontwerpen met de spoorlijn in 
het achterhoofd. Hij huurde landschapsarchitect C.E.A. Petzold 
in die een arcadische landgoed ontwierp dat de spoorlijn als het 
ware trachtte te verhullen. Door te werken met hoogteverschil-
len kon het landgoed vanuit het huis beleefd worden zonder de 
storende spoorlijn. 
De eigenaar van buitenplaats Doorwerth, baron van Brakel, wist 
zelfs een eigen stationnetje te onderhandelen in ruil voor het 
doortrekken van de spoorlijn over zijn landgoed. In 1845 werd 
station Wolfheze geopend en in 1899 verrees het stationshuis dat 
thans een gemeentelijk monument is. Drie jaar na de opening 
van station Wolfheze liet baron van Brakel de Italiaanseweg aan-
leggen tussen zijn huis en het station, genoemd naar het Italiaans 
aandoende landschap waar de weg doorheen slingerde. De weg, 
die haarspeldbochten en hoogteverschillen had omdat zij was 
aangelegd over de stuwwal, was en is nog altijd een geliefde 
route.   
Ondanks dat veel buitenplaatseigenaren in de Veluwezoom goed 
anticipeerden op de komst van de spoorlijn, kon niet worden 
voorkomen dat landgoederen uiteen vielen. Verschillende eige-

> HET OUDSTE DEEL VAN HUIS RIJSWIJK DATEERT UIT DE VEERTIENDE EEUW. 
ONDANKS DE STATUS VAN RIJKSMONUMENT DIE DEZE VOORMALIGE HAVEZATE 
HEEFT, IS DE SLOOP VAN HET HUIS TEN GUNSTE VAN NIEUW ASFALT NOG ALTIJD 
NIET DEFINITIEF VAN DE BAAN. FOTO DORIANN KRANSBERG .
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naren, zoals die van landgoed Presikhaaf, verkochten het deel van 
hun grond dat door de spoorlijn van de rest werd afgezonderd. 

LESSEN VOOR DE TOEKOMST
Dat het landschap veranderde na de komst van de trein bleek on-
vermijdelijk. De manier waarop dit gebeurde is interessant: door 
zich actief te bemoeien met de aanleg van de spoorlijn wisten de 
buitenplaatseigenaren invloed uit te oefenen op de loop van de 
spoorlijn en zo de gevolgen die dit had voor hun buiten te beper-
ken. Door actief na te denken over de manier waarop de rails 
ingepast kon worden in het aanzicht van de buitens is veel van  
de infrastructuur tegenwoordig onderdeel van het buitenplaats-
landschap, of heeft het zelfs een historisch waardevolle bete-
kenis. De negentiende-eeuwse casussen tonen het belang van 
proactief handelen voor het behoud van de buitenplaatsen, maar 
ook voor de ontwikkeling ervan, zo laat Storms-Smeets  
zien. Een goede samenwerking tussen gemeente en  
provincie met landgoedeigenaren, en het uitgaan  
van een bottom-up benadering waarbij  
de wensen van de eigenaren en  
omwonenden gehoord worden,  
zijn hierbij essentieel om een  
breed draagvlak te  
realiseren. Op deze  
manier blijkt het  

mogelijk om infrastructurele bedreigingen om te buigen tot 
maatschappelijke kansen die niet alleen gunstige uitwerking 
hebben op het erfgoed, maar die zullen bijdragen aan de 
aantrekkelijkheid van de gehele regio als vestigingsmilieu en als 
locatie voor vrijetijdsbesteding. 

DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH
Tegenwoordig houdt de IJssellijn, de spoorlijn die via Arnhem en 
Zutphen naar Hengelo en verder richting de Duitse grens loopt, 
de gemoederen wederom bezig. Het steeds intensiever gebrui-
ken van de spoorverbinding tussen de Rotterdamse haven en 
het achterland heeft schadelijke gevolgen voor de aangrenzende 
buitenplaatsen. Net als honderdvijftig jaar geleden krijgen de 
landgoederen die liggen in de Veluwezoom hiermee te maken. 
De Werkgroep Bedreigde Kastelen en Buitenplaatsen blijft de 
ontwikkelingen volgen en roept op tot weloverwogen handelen. 
De negentiende-eeuwse casussen en initiatieven omtrent de 
Rijnlandroute laten het zien: nieuwe infrastructuur kan samen 
gaan met cultuurhistorisch erfgoed, mits het op een eigentijdse 
en duurzame manier wordt ingepast met oog voor landschap en 
gebruiker. n

> NOG ALTIJD IS STATION WOLFHEZE DAT DANKZIJ BARON VAN BRAKEL, 
EIGENAAR VAN BUITENPLAATS DOORWERTH, IS OPGERICHT EEN STOP OP 
DE ROUTE ARNHEM - EDE-WAGENINGEN. BRON: COMMONS.WIKIMEDIA.
ORG.

> HET WAS EEN BELEVING OM VANAF DE BRUG BIJ MARIENDAAL TE 
KIJKEN NAAR DE AANKOMENDE STOOMLOCOMOTIEF.  
VERDEROP GING DE TREIN OVER EEN VIADUCT OM  
ZO DE ZICHTLIJN VANUIT HET HUIS TE  
BEHOUDEN. OUDE ANSICHT .



PADDENSTOELEN
In de toekomst zullen er door klimaatveranderingen grote ruim-
telijke ingrepen met bijbehorende kosten noodzakelijk blijken. 
Dijkverzwaring, waterberging en drinkwatertekorten om maar wat 
te noemen, zullen hun effect hebben op onze omgeving. Als er ge-
kozen moet worden tussen hogere dijken om te voorkomen dat Am-
sterdam of Rotterdam onder water komen te staan of ons nationaal 
erfgoed, zoals landgoederen met hun historische gebouwen, dan is 
de keuze snel gemaakt. Veel plannen hebben inmiddels hun beslag 
gekregen maar er zal nog veel moeten gebeuren. Op dit moment 
worden projecten versneld uitgevoerd om het rampenscenario voor 
te blijven. Laten we hopen dat er niet bezuinigd wordt op het nood-
zakelijke beheer om de oude parkaanleg in stand te houden.
Het veelvuldig voorkomen van paddenstoelen in kasteelparken 
en buitenplaatsen zal oplettende bezoekers zeker zijn opge-
vallen. Veel bezoekers komen niet alleen voor het historisch 
monument, maar ook voor de natuur. Belangrijke voorbeelden 
van paddenstoelrijke historische kastelen en buitenplaatsen 
zijn kasteelpark Nijenrode en het nabij gelegen Gunterstein in 
Breukelen, Huys ten Donck bij Ridderkerk, Landgoed Groene-
veld bij Baarn en Schaep en Burg bij ’s Gravenland. Kasteelpark 
Nijenrode bij Breukelen is zelfs kroonjuweel nummer 1 van de 
Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) vanwege het grote 
aantal Rode Lijst paddenstoelen dat hier voorkomt. Het naastge-
legen Gunterstein doet er nauwelijks voor onder. De Nederlandse 
Mycologische Vereniging houdt zich bezig met de bestudering 
en bescherming van de Nederlandse paddenstoelen. 

PARKAANLEG
Kastelen en buitenplaatsen werden oorspronkelijk gesticht door 
rijke kooplui, edelen en andere invloedrijke burgers met gezag en 
geld. Om hun status aan de buitenwereld kenbaar te maken en 
omdat ze van de natuur hielden, werden er prachtige parken aan-
gelegd waarin gazons, waterpartijen en bomenlanen belangrijke 
elementen zijn. Deze soms al eeuwenoude parken worden al 
even lang beheerd en dat heeft gevolgen voor de natuur en de 
biotoop voor paddenstoelen. Het onderhoud van de gazons en 
de bermen van de lanen bestaat vooral uit maaien waarbij ook 
het maaisel keurig wordt afgevoerd. Door deze werkzaamheden 
heeft verwildering of verruiging van de parkaanleg geen kans.
Bomen in laanbermen zorgen van nature voor een sterke ver-
schraling van de bermbodem. Dat komt doordat ze voor de groei 
voedingsstoffen opnemen uit de bodem, terwijl in de herfst het 
blad niet terug in de berm terechtkomt maar grotendeels weg-
waait. Als het blad blijft liggen worden de bladeren met de hand 
afgevoerd. Hierdoor verschraalt de bermbodem ieder jaar een 
beetje verder, omdat het bladstrooisel waar de voedingsstoffen 
in zitten niet ter plekke verteert.
In de herfst worden de afgevallen bladeren in de lanen, paden 
en gazons bijeen geharkt om de vroegere grandeur van het park 
zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dit versterkt het 
proces van bodemverarming nog meer. Maaien met afvoeren van 
het maaisel is een even probaat middel. Het zorgt er bovendien 
voor dat de windwerking optimaal functioneert, want dood blad 
waait sneller weg in een lage vegetaties. Zo wordt de berm lang-

Kastelen en buitenplaatsen zijn niet alleen belangrijk uit cultuurhistorisch oogpunt, maar ook vanwege de aanwezige natuur. 
De oude parkaanleg met zijn waterpartijen, grasvelden en lanen biedt een leefomgeving aan vele zeldzame dieren, planten en 
ook aan paddenstoelen. Belangrijk in dit verband is het toegepaste onderhoud om buitenplaatsen in hun oorspronkelijke staat 
te houden. Vooral de lanen en grasvelden staan bekend om hun rijkdom aan paddenstoelen. Het beheer ervan kost geld, veel 
geld. Of straks de kosten van een verantwoord beheer gedragen kunnen worden, is nog maar zeer de vraag.

> Martijn Oud 
Nederlandse Mycologische Vereniging

> HET KASTEEL- 
PARK VAN NIJENRODE IS  
KROONJUWEEL NO 1 VAN DE NMV.

 FOTO MARTIJN OUD.

Kastelen en buitenplaatsen: 

thuis voor de paddenstoel
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zaam armer aan voedingsstoffen, vooral aan stikstof - ondanks de 
vermesting vanuit de lucht door de verzurende en vermestende 
depositie door verkeer, industrie en agrarische sector. De ver-
schraalde bodem vormt een bijzonder gunstige standplaats voor 
veel soorten paddenstoelen die met de bomen in symbiose le-
ven. Deze zogenaamde mycorrhizasymbionten behoren tot onze 
mooiste paddenstoelen. Onder voedselarme omstandigheden 
kunnen deze symbionten optimaal samenwerken met de boom 
waaraan ze voedingsstoffen leveren die de bomen nodig hebben.

PADDENSTOELENRESERVATEN
In het verre verleden zullen de vele kenmerkende paddenstoe-
len die in de landgoederen en buitenplaatsen voorkomen ook 
buiten de historische parken en landgoederen te vinden zijn 
geweest. Door de verzuring en vermesting sinds de jaren zestig 
van de vorige eeuw werden deze teruggedrongen tot een aantal 
gebiedjes, vooral de parken van de kastelen en buitenhuizen. De 
oorzaak daarvan is al eerder beschreven: de werkzaamheden die 
verricht worden om de parkaanleg in stand te houden. Natuur-
lijk heeft elk kasteelpark en landgoed zijn eigen beheerplan en 
zullen er onderling grote verschillen bestaan in de parkaanleg.  

De basiswerkzaamheden zoals maaien met afvoeren van het 
maaisel, het bij elkaar harken van de herfstbladeren en het opzet-
ten van composthopen zijn echter overal hetzelfde. Compost- 
hopen die geruime tijd met rust worden gelaten zijn ook plaatsen 
voor bijzondere paddenstoelen. Juist de werkzaamheden om de 
oorspronkelijke parkaanleg zo goed en zo kwaad als het gaat in 
stand te houden heeft vestiging en behoud van veel bijzondere 
paddenstoelen in de hand gewerkt.
Lanen en bermen vervullen een refugiumfunctie voor soorten die 
in bossen vanaf de jaren zestig sterk achteruit zijn gegaan of 
zelfs verdwenen. Onder invloed van de hoge stikstof-
depositie zijn veel bossen ongeschikt geraakt als groeiplaats 
voor de gevoelige soorten paddenstoelen. Ophoping van stikstof 
treedt in goed beheerde bermen van lanen als onderdeel van de 
parkaanleg nauwelijks op. Deze bermen bieden 
stikstofgevoelige soorten de mogelijkheid om 
in de bossen terug te keren wanneer 
de stikstofvervuiling is 
verminderd. n

LITERATUUR
•	 P.J.	Keizer,R.	Chrispijn	ea,	Wegbermen,lanen & parken, toe-

vluchtoord voor paddenstoelen, brochure NVM 2014.
•	 Wim	A.	Ozinga	e.a.,	Paddenstoelen in het natuurbeheer. OBN 

preadvies paddenstoelen, brochure NVM 2013.

Paddenstoelen zijn slechts een deel van een groter organisme, 
de schimmel. Ze zijn beslist het meest opvallende deel daar-
van: de rest van de schimmel zit vrijwel onzichtbaar als een 
fijn vertakt netwerk van minder-dan-haardunne celdraden in 
de bodem, in dood hout, in mest, of in wat dan ook.  
Die schimmel vormt paddenstoelen als hij toe is aan voort-
planting, een proces dat zich geheel in de paddenstoelen 
afspeelt en waarbij uiteindelijk sporen gevormd worden, 
die meestal door de wind verspreid worden. Paddenstoelen 
worden daarom ook wel vruchtlichamen van schimmels ge-
noemd. Net als dieren zijn ook schimmels voor hun energie-
behoefte aangewezen op andere organismen: ze leven van  
de afbraak van dood of levend organisch materiaal.  
Grofweg kunnen we daarin drie leefwijzen onderscheiden: 
een schimmel leeft als parasiet op een ander organisme, hij 
leeft van het afbreken van dood organisch materiaal, ofwel 
hij leeft samen met planten in een voor beide gunstige relatie 
(symbiose). In dat laatste geval vindt de samenleving meestal 
plaats op het niveau van de wortels van plant, die door schim-
meldraden ingekapseld worden; dit wordt ectomycorrhiza 
genoemd. De karakteristieke paddenstoelen van zandden-
nenbossen vormen vrijwel allemaal ectomycorrhiza.
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Als beëdigd rentmeesters zijn wij gespecialiseerd in de instandhouding van landgoederen en 
erfgoed. Maar ook in de VERKOOP en AANKOOP van bijzondere huizen. Bent u eigenaar van 
een MONUMENTAAL PAND of LANDGOED? Wellicht kunnen wij u helpen bij het revitaliseren 
van uw object, de herbestemming of de verkoop. En als u nog geen eigenaar bent, begeleiden we u 
graag bij het vinden van een passend object. 

> DE VRIJ ZELDZAME OLIJFKLEURIGE GORDIJNZWAM KOMT HOOFDZAKELIJK VOOR IN LANEN OP KLEI. FOTO MARTIJN OUD.
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F.R. Hazenberg, Landgoed Hageveld Heemstede. 5000 jaar 
bewoningsgeschiedenis (Heemstede 2011), 
ISBN 978 90 817146 1 7

Met de regelmaat van de 
klok verschijnen er pu-
blicaties over individuele 
kastelen, buitenplaatsen 
en landgoederen. Deze 
monografie past in die tra-
ditie. De auteur is bewoner 
van het landgoed en raakte 
op die manier geïntrigeerd 
door het verleden van 
Hageveld, dat vroeger ’t 
Clooster heette. Hij deed 
uitgebreid archiefonder-
zoek en was ook actief 
betrokken bij de archeo-
logische opgravingen die de afgelopen jaren plaatsvonden. De 
ondertitel geeft al aan dat de auteur ambitieus is.
De naam Hageveld voor het landgoed ’t Clooster is 'geleend' 
van een buitenplaats bij Velsen. Die buitenplaats werd in 1817 
gekocht door drie katholieke heren met de bedoeling er een 
klein seminarie te huisvesten. Dat seminarie trok veel leerlingen 
en dat betekende dat er regelmatig moest worden uitgebreid. 
Begin twintigste eeuw echter bleek een nieuw geplande verbou-
wing zo duur, dat werd uitgekeken naar een geschiktere andere 
locatie. De Haarlemse bisschop kocht in 1920 voor bijna een half 
miljoen gulden het landgoed 't Groot Clooster in Heemstede aan. 
Daar werd nieuwbouw gepleegd en die nieuwbouw, inmiddels 
al lang geen geestelijke instelling meer, wordt nu bewoond door 
particulieren, waarvan Hazenberg er een is.
De geschiedenis van de bouw, het gebruik en de latere herbe-
stemming van dit 'Clooster' beslaat bijna de helft van het boek. 
De oorspronkelijke naam van het landgoed slaat op het feit, 
dat hier in 1455 een cisterciënzer klooster werd gesticht. Dat 
klooster kreeg bescherming van de Bourgondische hertog Filips 
de Goede en werd 'De Hemelpoort' genoemd.  De auteur volgt 
de traditionele opvatting, dat de Cisterciënzer kloosterorde vaak 
in de wildernis haar huizen stichtte en van daaruit ontginningen 
startte. Dit is onderdeel van hun propaganda die nog steeds blijkt 
te werken. In de omgeving van het ’t Groot Clooster stonden al 
eeuwenlang boerderijen. Vaak stonden de kloosters aan door-
gaande (vaar)wegen op land dat al eerder vruchtbaar gemaakt 
was. De Hemelpoort stond op een steenworp van het Spaarne 
in gebied, dat al vanaf de Frankische tijd bewoond was, zoals de 
auteur zelf aantoont.
Het klooster kwam, zoals overal in Nederland, na de Reforma-
tie in handen van het provinciale bestuur, die een rentmeester 

aanstelde. De Staten hadden door hun betrokkenheid bij inter-
nationale conflicten altijd behoefte aan geld en delen van het 
klooster werden verkocht om daarin te voorzien. Het huis en de 
directe omgeving kwamen in handen van rijke kooplieden. Hier 
komen we belangrijke Amsterdamse regentengeslachten tegen 
als de Coymans, de Cromhouts en de Blesens. Hoewel de auteur 
veel genealogische informatie geeft over de eigenaren in de 
zeventiende en achttiende eeuw, blijft wat onderbelicht of deze 
mensen daadwerkelijk als bewoner gezien mogen worden of dat 
het huis als belegging fungeerde. Veel van deze families namelijk 
bezaten elders meer en vaak grotere buitenplaatsen. Ook over 
inrichting, gebruik en opbrengst van de 't Clooster in deze perio-
de was blijkbaar weinig te vinden. Het kan zijn dat de auteur, ge-
zien zijn ondertitel, zich vooral op de mensen heeft gericht. Het 
zijn de Blesens die in het midden van de achttiende eeuw het tot 
dan toe herkenbare middeleeuwse klooster geheel verbouwen. 
Er komt een nieuw herenhuis met een grotere tuin in Franse stijl. 
Daarna komt het huis in handen van een katholieke familie, wat 
een mooie bruggetje legt naar het latere en vroegere religieuze 
gebruik van deze plek. 
De auteur maakt veel gebruik van kaartmateriaal, maar dat zou 
iets meer uitleg hebben mogen krijgen. Ook maakt hij regelma-
tig uitstapjes naar nabijgelegen hofsteden en boerderijen die op 
enig moment deel uitmaken van het landgoed. Dat werkt soms 
wat verwarrend. Deze publicatie heeft veel materiaal boven wa-
ter gehaald en geeft dat chronologisch weer. Het is natuurlijk het 
verhaal van één landgoed, het zou winnen aan diepgang als de 
geschiedenis van 't Clooster in relatie was gebracht met de wat 
bredere geschiedenis van de omgeving en buitenplaatsen in het 
algemeen. De beloofde vijftig eeuwen bewoningsgeschiedenis 
komen maar deels uit de verf. Over de laatste tien procent van de 
periode wordt veel aangeboden, maar logischerwijze weten we 
over de eerste 4500 jaar veel minder. Over de bewoners komen 
we niets te weten: de archeologie laat slechts zien dat er mensen 
woonden en geeft een inkijkje in hun leefcultuur.

Thomas Bitterli e.a. (red.), ‘Dem Feind zum Trutz’. 
Wehrelemente an mittelalterlichen Burgen (Braubach 2015), 
ISBN 978 3 927558 38 0

In 2013 kwamen in Goslar 
vele kastelendeskundigen 
bijeen om te confereren over 
verdedigingselementen van 
kastelen. De bundel van deze 
bijeenkomst is onlangs ver-
schenen. Waar in het Engels-
talige gebied en steeds meer 
ook in ons land de nadruk bij 
het kastelenonderzoek van 
het militaire aspect verschuift 
naar sociaal-culturele thema’s, 
gaat deze bundel diep in op 
de verdedigingstechnieken die 
kastelen in de middeleeuwen 
toepasten. Het gaat daarbij vooral over bouwkundige elemen-
ten. De bundel opent met enkele essays over verdedigingsele-
menten uit verschillende perioden en territoria, zoals Romeinse 
en Byzantijnse bouwtechnieken, de invloed van de kruistochten 
op de defensieve inrichting van burchten en kastelen van de 
Johannieterorde. Drie auteurs buigen zich vervolgens over 
het bestaande beeldmateriaal en in hoeverre dat als bron kan 

Boeken
> door Fred Vogelzang
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fungeren. Een bron die onze oosterburen daarbij graag aanhalen 
is de ‘Sachsenspiegel’ van rond 1230, waarin vele miniaturen een 
beeld geven van omheinde torens, kastelen en het handwerk van 
de bouwlieden. Hoewel dit deel van de bundel over beeldmateri-
aal gaat, is de Sachsenspiegel daarnaast een belangrijke geschre-
ven bron, waarin voorschriften zijn vastgelegd over de bouw 
van kastelen. Ook getijdenboeken zijn een dankbare bron van 
afbeeldingen van kastelen. Het derde en verreweg het grootste 
deel van het boek is gewijd aan essays over individuele verde-
digingselementen. Te denken valt aan kantelen, poorttorens, 
barbacanes, schietsleuven, bastions, hordijzen en dergelijke. Het 
is ingewikkeld om op basis van de bestaande gebouwen deze 
elementen nog te duiden, omdat ze vaak bij latere aanpassingen 
en renovaties zijn gewijzigd of zelfs verdwenen. Ook hier moeten 
geschreven bronnen en afbeeldingen uitkomst bieden. Uiter-
aard kan soms in het bestaande muurwerk de aanwezigheid van 
bijvoorbeeld kantelen en schietsleuven worden herkend. Veel 
artikelen in deze sectie van het boek proberen om de introductie 
en de ontwikkeling van het element te beschrijven, al is het lastig 
om tot een precieze datering te komen. Sommige elementen 
verdwijnen en duiken later weer op. Zo kenden Romeinse ver-
sterkingen al kantelen, die na hun vertrek uit noordwest Europa 
buiten gebruik raakten. De oudste overgebleven kantelen zijn nu 
te vinden in stadsmuren, want in kastelen zijn ze vaak overbouwd 
of verwijderd. Ergens in de dertiende eeuw duiken ze weer bij 
kastelen op. De bundel is rijk geïllustreerd en geeft gedetailleer-
de informatie over kasteelelementen, die in veel andere publica-
ties voor vanzelfsprekend worden aangenomen. Dit jaar vond het 
vervolgcongres plaats: hopelijk leidt dat tot een synthese van al 
deze informatie.

Jan van de Wetering, Een toekomst waarborgen. Twee onder-
nemende families, een landgoed en een verzekeringsbedrijf in 
Overijssel (1797-2015) (Zwolle 2015), ISBN 978 94 6262 043 8

De titel die de lokale historicus Van de Wetering koos voor deze 
geschiedenis lijkt een woordspeling gebaseerd op de naam van 
de beschreven Overijsselse verzekering, gecombineerd met het 
streven van de eigenaren om hun landgoed De Alerdinck bij 
Zwolle in stand te houden. Toch zijn daar wat kanttekeningen bij 
te plaatsen. 
De studie begint in 1797, het moment waarop de katholieke 
rentenier Bernardus Josephus van Sonsbeeck de havezathe 
De Alerdinck aanschaft. Het landgoed bestond al langer. Van 
Sonsbeeck is afkomstig uit een rijke Zwolse drapeniers- en brou-
wersfamilie die al in de veertiende eeuw in de bronnen genoemd 
wordt. Na de Reformatie blijft een tak van de familie het oude 
geloof aanhangen en heeft daarom geen toegang meer tot het 
openbaar bestuur. Bernardus Josephus behoort tot die tak, die 
dus weliswaar geen regenten levert, maar het economisch uitste-
kend blijft doen en regelmatig zijn landbezit in de omgeving van 
de stad uitbreidt. Omdat B.J. niet de oudste zoon was, gaat de 
familiebuitenplaats naar zijn broer. Misschien is dat de reden dat 
Bernardus op zoek gaat naar een eigen buiten, De Alerdinck. Lan-
ge tijd is dat vooral een kostenpost, maar door te investeren in 
landbouwgronden en bosaanplant weet Van Sonsbeeck het goed 
winstgevend te maken. Door de verbetering van de positie van 
katholieken in de Franse tijd dringt hij eveneens door tot het lo-
kale en provinciale bestuur. Dat hij gearriveerd is wordt bewezen 
door zijn uitverkiezing tot de door Willem I bijeengeroepen Ver-
gadering van Notabelen. De zoon van B.J. kiest voor een politieke 
carrière, maar behoudt uit piëteit het door de vader uitgebouwde 

landgoed. Dat 'een toekomst 
waarborgen' niet het devies 
van de kleinkinderen is, 
bewijst hun bereidheid direct 
na de dood van hun vader het 
landgoed in de verkoop te 
doen. Het huis en park komen 
in handen van baron Van 
Dedem. Voor de rest van het 
grondbezit vinden ze geen 
koper. Met enige tegenzin, zo 
lijkt het, houdt de familie het 
dan in eigen hand. Pas nadat 
een nazaat met Joan baron 
van Voorst tot Voorst trouwt, ontstaat er weer actieve belang-
stelling voor het behoud en beheer van dit landgoed, nu ter 
onderscheiding van het verkochte terrein rond het oude huis De 
Alderinck, landgoed De Alderinck II gedoopt. 
B.J. richtte een Overijsselse verzekeringsmaatschappij op, het 
bedrijf uit de titel, waar na hem ook zijn zoon en daarna de 
aangetrouwde Van Voorst tot Voorst een belangrijke rol in 
zouden spelen. De maatschappij, het huis en de families zijn op 
die manier met elkaar verbonden, maar of de titel van het boek 
daarmee de lading dekt is twijfelachtig: het waarborgen van 
het landgoed geen hoge prioriteit. Ook over de ondertitel is er 
twijfel: het zou gaan om twee ondernemende families. B.J. van 
Sonsbeeck was inderdaad een ondernemend man, al was hij 
niet een soort selfmade ondernemer. Daarvoor was zijn bedje te 
netjes gespreid. Zijn beide zoons waren jurist en politiek actief en 
nauwelijks ondernemers te noemen. Dat geldt eveneens voor de 
tweede familie die, zoals de auteur zelf aangeeft, een heel andere 
achtergrond had. De positie van Joan van Voorst bij de verzeke-
ringsmaatschappij maakte deel uit van de huwelijksdeal. 
De auteur heeft gekozen de verschillende thema's van zijn 
boek in verschillende delen te beschrijven. Dat is overzichtelijk, 
maar zorgt ook voor overlap of juist chronologische problemen. 
Mensen en gebeurtenissen duiken even op om pas veel later 
uitgebreid beschreven te worden. Daardoor is het soms lastig 
verbanden te zien. Een voorbeeld: de grote verliezen die Bernar-
dus Josephus op de exploitatie van De Alerdinck lijdt, blijken pas 
veel later in het boek dragelijk vanwege de winst die hij maakt 
met zijn financiële en andere zakelijke initiatieven. Het beeld dat 
de auteur van Van Sonsbeeck schetst als handig zakenman wordt 
dan pas geloofwaardig.
De auteur plaatst de gebeurtenissen rond de families in een 
algemeen kader, maar steekt daarbij soms de bochten wat al te 
scherp af. Zo geeft hij aan dat de buitenplaatsencultuur onder 
de nieuwe notabelen in de negentiende eeuw verandert, omdat 
deze zakenlieden kiezen voor de stad of het platteland en niet 
meer de combinatie zoeken. Volgens de annotatie is dat geba-
seerd op een inleiding van Rob van der Laarse, maar daarin is 
deze tendens niet terug te vinden. Het klopt ook in het geheel 
niet met de conclusies van andere onderzoekers, zoals Jaap 
Moes. Vaker worden 'sweeping statements' gemaakt zonder of 
met dubieuze onderbouwing. De vele zijpaden zijn van anekdo-
tische waarde, maar leiden de lezer af van het hoofdverhaal. Zo is 
er na een korte geschiedenis van de familie Van Sonsbeeck veel 
plek ingeruimd voor een uitgebreide beschrijving van Zwolle in 
de negentiende eeuw. Om de familie topografisch en sociaal te 
kunnen plaatsen, is deze uitweiding niet noodzakelijk. Vaker had 
een wat strakkere redactie de tekst beter gemaakt.
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verzekert 
vertrouwd 

sinds 1852

Donatus Monumenten worden met veel zorg omgeven door hun 
eigenaren en beheerders. Dat is belangrijk en nodig. Net als 
het kiezen van de juiste verzekering. Al sinds 1852 heeft 
Donatus ervaring in het verzekeren van monumentale kerken 
en gebouwen. Als onderlinge maatschappij werken wij zonder 
winstoogmerk. Wij hebben dan ook geen klanten, maar leden. 
Maak vrijblijvend kennis met Donatus. Onze expertise zal u 
verbazen en verrassen, evenals onze jaarlijkse premierestitutie. 

Op de foto:
“Sinds de 14e eeuw werd Slot Well, 

markering langs de Maas, bewoond door 
de familie van Malsen. Het heeft vele 

oorlogen doorstaan. Tijdens de Franse 
oorlog is zelfs de linkerkant van het kasteel 

afgebroken. In de 19 eeuw werd dit 
gedeelte weer aangebouwd door toenmalig 
eigenaar Baron Slingerland. Daarom zie 

je nu een middeleeuwse toren met een neo-
middeleeuws zijgedeelte.” 

“In 2001 heb ik het kasteel gekocht en 
grondig gerestaureerd. Het is een bijzonder 

bezit, zodra je de poort doorrijdt, word je 
betoverd. De entree is prachtig, maar toch 

knus. 
Precies dát is de kracht van Slot Well. 
Dikke muren, kantelen, grachten, een 

ophaalbrug, en toch een behaaglijke 
woon omgeving, met koetshuis. Ook heel 
bijzonder is het dubbele grachten stelsel, 

onderhand zeldzaam in ons land.” 

“Op de foto zit ik in de salon, het mooiste 
gedeelte van het huis. Compleet met een 

prachtige schouw en een interieur dat past 
bij de stijl van het monument. Zelfs het 

behang is eeuwenoud en monumentaal.” 

Dhr. E. Schermerhorn, 
eigenaar en ondernemer

www.donatus.nl   tel. 073 - 5221700

nu verkrijgbaar  nu verkrijgbaar 

bijzonder kijk- en leesboek

bestellen: www.160jaardonatus.nl
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